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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким наростанням 

екстремістських і терористичних викликів, загроз безпечному існуванню 

людини, суспільства й Української держави. Спекулюючи на соціальних, 

економічних, політичних й етноконфесійних проблемах, використовуючи 

популістські методи політичної боротьби і нестримну соціальну демагогію, 

екстремістські угруповання здобувають певну підтримку серед населення. 

Збурення ними протестних настроїв, демонстративне ігнорування прав і 

свобод людини, схильність до свідомого спрощення суспільно значущих 

проблем шляхом формування колективного образу «ворожих сил», до яких 

потрапляють посадові особи органів державної влади, політичні опоненти, 

окремі національні та релігійні групи, зумовлюють суттєві ускладнення 

демократичного політичного розвитку України та її окремих регіонів. Це 

призводить до дезорганізації, а в окремих випадках і до блокування 

діяльності державних установ, спалахів насильства, поширення 

сепаратистських рухів, які значною мірою дістають організаційну, фінансову, 

матеріально-технічну, ідеологічну, а подекуди й військову підтримку з-за 

кордону.  

Особливо небезпечною є тенденція втягнення молоді до діяльності 

екстремістських угруповань. Шляхом підкупу або відвертого обману, 

використовуючи властивий молоді романтизм і бунтарський дух, енергію та 

заповзятість, маніпулюючи її патріотичними почуттями, екстремісти 

пропонують молодим людям утопічне, ерзац-героїчне, сповнене «особливим 

сенсом» життя, для досягнення власних соціально-деструктивних цілей. З 

огляду на це, особливої значущості набуває відпрацювання системи 

деактивації виявів політичного радикалізму та екстремізму, яка сприятиме 

консолідації українського народу, розвитку його демократичної політичної 

культури та цивілізованих форм політичної участі, усуненню гострих 

конфліктних виявів, розв’язанню соціальних суперечностей.
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Радикалізм та екстремізм як специфічні форми соціальної активності 

характеризуються здатністю поширюватися на різні сфери суспільного 

життя. Тому дослідження цих феноменів є актуальним для різних галузей 

соціогуманітарних наук. Визначальну роль у формуванні теоретико-

методологічних засад дисертації відіграють концепції соціалізації, соціальної 

аномії та девіантності (Е. Дюркгейм, Ю. Зубок, Р. Клауорд, А. Коен, 

В. Лисовський, Р. Мертон, Л. Оулін, Т. Парсонс, Т. Селлін, В. Чупров, 

В. Шубкін та інші), а також концепції соціального конфлікту (М. Вебер, 

Е. Геллнер, Е. Гідденс, Р. Дарендорф, М. Дойч, Г. Зіммель, Л. Козер). 

Специфічна ціннісно-нормативна орієнтованість радикалістських 

ідеологічних доктрин актуалізує наукові праці розробників теорії 

контркультури (Ю. Давидов, Дж. Йінгер, Г. Маркузе, А. Мельвіль, 

Л. Мельникова, В. Молчанов, К. Мяло, І. Роднянська, Т. Роззак, Ч. Рейч). 

Стрімке поширення радикалістських тенденцій у сучасному 

молодіжному середовищі зумовлює значущість наукових розробок, 

присвячених осмисленню ціннісних орієнтацій, політичної комунікації, 

демократичної політичної культури сучасної молоді (В. Андрущенко, 

О. Бабкіна, В. Бебик, М. Бойчук, Є. Бородін, І. Варзар, В. Вашкевич, 

О. Голобуцький, М. Головатий, В. Головенько, В. Горбатенко, С. Денисюк, 

В. Денисенко, М. Дмитренко, А. Карнаух, О. Корнієвський, В. Корнієнко, 

В. Котигоренко, М. Остапенко, М. Перепелиця, Ю. Шайгородський, 

В. Якушик та інші).  

Для сучасної політичної науки актуальним залишається дослідження 

ідеологічних аспектів політичного радикалізму та екстремізму. Аналіз цих 

явищ в ідеологічному вимірі обумовлюється актуалізацією форм політичної 

соціалізації та політичної участі, характерних для перехідних суспільств, які 

перебувають у стані системної кризи. Вияви радикалізму й екстремізму 

зазвичай спричинені фрагментарністю політичної культури, деформаціями у 

сфері міжнаціональних та етноконфесійних відносин, поширенням 

соціально-протестних ідей серед депривованих прошарків населення. 
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Дослідження особливостей, тенденцій і закономірностей поширення 

політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України 

є вагомою науково-теоретичною і прикладною проблемою. Ефективність її 

вивчення передбачає насамперед аналіз ідейно-культурних джерел, 

специфічних чинників та механізмів ескалації, що уможливить декодувати 

ідейні настанови й ідеологічні постулати вітчизняного політичного 

радикалізму, з’ясувати сутність символічних вчинків екстремістських 

угруповань, які мають відверто антиправовий характер. Це дасть змогу 

визначити параметри і значущі тенденції впливу на молодіжну свідомість 

радикалістських настанов, алгоритмізувати особливості екстремального 

мислення для розроблення і реалізації ефективної системи превентивних 

заходів із боку вповноважених органів держави, спрямованих на виявлення, 

запобігання та протидію виявам політичного радикалізму й екстремізму. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Національного інституту стратегічних 

досліджень (протокол № 1 від 30 січня 2013 р.), уточнено Вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(протокол № 6 від 29 жовтня 2015 р.). Окремі положення дисертаційного 

дослідження виконано в межах наукового проекту Національного інституту 

стратегічних досліджень «Конституційний процес та розвиток 

демократичних інститутів в Україні» (2013–2014 рр.; № 0113U001164).  

Метою дослідження є обґрунтування природи та виявів радикалізму та 

екстремізму у політичному житті суспільства, встановлення їхньої ідейно-

політичної сутності, визначення об’єктивних умов і чинників ескалації, 

особливостей і тенденцій поширення, аналіз чинного законодавства й 

формування рекомендацій щодо профілактики, запобігання та протидії цим 

явищам у молодіжному середовищі України. 

Згідно з визначеною метою в дисертації передбачено розв’язання таких 

завдань: 
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– проаналізувати концептуальні та теоретико-методологічні підходи до 

дослідження ціннісно-нормативних аспектів ідеології молодіжного 

політичного радикалізму та особливостей поширення екстремістських 

практик серед сучасної української молоді; 

– з’ясувати закономірності й особливості поширення специфічних ідей 

і цінностей політичного радикалізму та екстремізму у молодіжному 

середовищі в умовах системної кризи перехідного українського суспільства; 

– охарактеризувати політико-правову сутність загроз і викликів 

національній безпеці України з боку суб’єктів молодіжного радикалізму та 

екстремізму; 

– проаналізувати ідейно-культурні, релігійні й субкультурні витоки 

екстремістських спільнот та класифікувати наявні у молодіжному середовищі 

сучасної України течії радикалізму за ідейно-політичним спрямуванням; 

– окреслити та проаналізувати соціально-економічні, соціокультурні та 

суспільно-політичні чинники, що зумовлюють правокультурну деформацію 

ціннісно-нормативної системи сучасної молоді та спричинюють ескалацію 

радикалістських ідей та екстремістських практик у сучасній Україні; 

– висвітлити концептуальні засади політико-правових стратегій, 

спрямованих на запобігання руйнуванням ціннісно-нормативної системи 

сучасної молоді й протидію поширенню деструктивних радикалістських ідей 

та екстремістських псевдоцінностей серед молоді України; 

– визначити та науково обґрунтувати пріоритетні напрямки 

вдосконалення інституційно-правового забезпечення державної політики у 

сфері профілактики ціннісно-нормативної дерегуляції суспільно-політичної 

діяльності сучасної молоді, запобігання і протидії проникненню і поширенню 

серед молодих людей деструктивних ідей та екстремістських 

псевдоцінностей; 

– сформувати авторські рекомендації щодо розроблення і 

впровадження освітніх, соціокультурних, інформаційно-психологічних 
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технологій деактивації виявів політичного екстремізму в молодіжному 

середовищі України.  

Об’єктом дослідження є радикалізм та екстремізм у суспільно-

політичному житті. 

Предметом дослідження є прояви політичного радикалізму та 

екстремізму в сучасному молодіжному середовищі України. 

Методологічна основа дослідження. Специфіка предмета 

дослідження зумовлює поєднання наукових принципів, методів та 

методологічних підходів задля здійснення системного аналізу феномена 

радикалізму й екстремізму, особливостей поширення цих явищ у сучасному 

молодіжному середовищі України. Неупередженість та незалежність 

наукових суджень забезпечують принципи науковості, об’єктивності, 

багатоаспектності, всебічності, ідейного плюралізму, соціального 

детермінізму, діалектики, конкретності, історизму, цілісності, системності, 

комплексності та інші. 

Поєднання таких методів наукового пошуку як аналіз, синтез, 

абстрагування, аналогія, узагальнення, індукція, дедукція, утворило 

загальнологічну композицію дисертаційного дослідження. Зокрема, 

застосування аналізу дозволило здійснити ідейно-політичну класифікацію 

екстремістського середовища в Україні шляхом виокремлення, розподілу і 

групування за ідейно-культурними джерелами екстремістських течій. Синтез 

був застосований при дослідженні екстремістського середовища як складного 

соціального явища з низкою притаманних йому суспільно-політичних, 

ідеологічних, соціокультурних, соціопсихологічних характеристик. 

Необхідність усунення несуттєвих властивостей та ознак досліджуваних 

явищ задля конкретизації наукового інтересу актуалізувало використання 

такого методу як абстрагування. Аналогія як дослідницький метод дозволив 

виокремити й зафіксувати спільні методи маніфестації у суспільному житті 

різних молодіжних екстремістських угруповань. Використання методів 

індукції та дедукції дозволило виявити і дослідити найпоширеніші вияви 
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радикалізму та екстремізму в суспільному житті. Формування отриманих 

наукових результатів дослідження у систему висновків стало можливим 

завдяки використанню методу узагальнення. 

Застосування спеціальних політологічних методів дозволило здійснити 

комплексне дослідження сутності радикалізму й екстремізму. Системний 

підхід забезпечив усебічне вивчення цих явищ з урахуванням впливу на їхній 

розвиток низки об’єктивних соціальних чинників. Виявлення логіки 

взаємовідносин і внутрішніх зв’язків в екстремістському середовищі, їхнього 

функціонального призначення стало можливим завдяки використанню 

структурно-функціонального аналізу. Вивчення ідейно-культурних джерел 

радикалістських ідеологічних доктрин, процесів формування інтолерантних 

ідей у свідомості здійснювалися за допомогою психологічного підходу. 

Вагомим для дослідження є і політико-комунікативний метод, застосування 

якого дало змогу виявити тенденції субкультуризації екстремістських 

угруповань, установити механізми конспірування їхньої діяльності шляхом 

створення системи розпізнавальних знаків, особливостей мовленнєвої 

культури, специфічних ритуалів тощо. 

Біхевіористський метод дозволив дослідити особливості реалізації 

радикалістських настанов та інтолерантних ідей у соціальній практиці активу 

екстремістських угруповань. Украй важливим для дослідження є 

соціологічний підхід, завдяки якому вдалося виявити вплив процесів 

соціалізації та адаптації на формування демократичної політичної культури 

сучасної молоді. 

Інституціональний підхід був застосований під час аналізу 

інституційно-правового забезпечення запобігання і протидії виявам 

екстремізму в Україні. Використання порівняльного аналізу дозволило 

визначити особливості законодавчої практики західноєвропейських та 

пострадянських країн у сфері запобігання і протидії виявам екстремізму та 

сформулювати рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення 
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органів державної влади України у сфері нейтралізації екстремістських 

викликів і загроз. 

Використання під час безпосередніх контактів з об’єктами 

дослідницької уваги низки емпіричних методів дослідження (спостереження, 

опис, аналіз документів) дало змогу отримати інформацію про особливості 

виявів екстремізму в реальному житті, зафіксувати сутнісні ознаки його 

суб’єктів. З огляду на специфіку дослідження, до джерельної бази дисертації 

увійшли матеріали з архівів об’єднань громадян екстремістської 

спрямованості. 

У процесі підготовки наукової праці використано нормативно-правову 

базу України та інших держав; статистичні матеріали державних установ, 

відомств та організацій; результати соціологічних досліджень, проведених 

Інститутом соціології НАН України та неурядовими організаціями 

(Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Неурядова організація 

«Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії» (ІПЛЕКС)); 

широке коло періодичних видань і результатів наукових досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній політичній науці комплексним 

дослідженням виявів радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі 

України. Авторська концепція розкривається через системний аналіз сутності 

ідеологічних доктрин політичного радикалізму та екстремізму, виявлення 

закономірностей, особливостей і тенденцій їх поширення серед української 

молоді, дослідження ідейно-культурних джерел, установлення логіки і 

механізмів формування радикалістських доктрин, визначення чинників 

ескалації екстремізму в Україні. На захист виносяться окремі положення 

наукової новизни. 

Уперше: 

– досліджено закономірності й тенденції поширення політичного 

радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України, 

сформульовано висновок про зумовленість цих явищ невизначеним 
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соціальним статусом молодої людини, кризовими соціально-економічними, 

суспільно-політичними та духовно-культурними чинниками у перехідному 

суспільстві. Стверджується, що такі реалії приводять до пошуків 

альтернативних можливостей власної самореалізації, перенесення соціальної 

активності у кримінальну площину, актуалізації протестної політичної 

культури і протестної поведінки. На основі аналізу об’єктивних чинників 

ескалації політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі 

України обґрунтовано, що поширення радикалістських ідей та 

екстремістських практик свідчить про певний рівень розбалансованості 

суспільної системи, а зростання таких деструктивних впливів зумовлюється 

діалектичним зв’язком психосоціального стану індивіда з наявними 

соціальними умовами існування; 

– проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад 

політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми 

формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, 

алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних літературних, 

ідеологічно ангажованих творів. На підставі цього розроблено авторську 

класифікацію екстремістського середовища, згідно з якою у структурі лівого 

радикалізму виокремлено рух «нових лівих», консервативно-комуністичну, 

лівонаціоналістичну та анархічну ідейно-політичні течії. 

Правоекстремістське середовище презентовано традиціоналістською і 

модерними націоналістичними течіями та зарубіжними ідеологічними 

впливами; 

– проаналізовано сугестивні можливості субкультурних і релігійних 

джерел політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Визначено, що 

використання духовно-екстатичних практик дозволяє досить ефективно 

маніпулювати свідомістю і поведінкою низового членства екстремістських 

угруповань при реалізації протиправних заходів; 

– здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці 

України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. 
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Визначено, що до екстремістських мають бути віднесені спроби 

насильницької зміни засад конституційного ладу і посягання на 

територіальну цілісність країни; посягання на безпеку держави; пропаганда 

насильства, війни, поширення інформації провокаційного спрямування, що 

підриває авторитет і престиж України, органів державної влади, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави; 

– враховуючи незворотність європейського вибору України, 

розроблено й обґрунтовано перспективні шляхи законодавчого забезпечення 

профілактики і запобігання виявам політичного радикалізму та екстремізму, 

запропоновано освітні, соціокультурні та інформаційно-психологічні 

технології протидії цьому явищу в молодіжному середовищі, спрямовані на 

консолідацію зусиль органів державної влади та громадських інституцій 

щодо поширення освітньо-виховного впливу на молодих людей з метою 

формування у них принципів толерантності, терпимості, миролюбності, 

доброзичливості, готовності допомагати іншим. 

Поглиблено: 

– аналіз теоретичних підходів до феноменів політичного радикалізму та 

екстремізму, що дозволило встановити їх смислову еволюцію, згідно з якою, 

радикалізм є соціально-психологічним мотиватором та ідейним 

обґрунтуванням специфічної поведінкової практики окремих індивідів, груп і 

спільнот, орієнтованим на досягнення суспільних змін насильницьким 

шляхом. Екстремізм розглядається як різновид соціальної деструкції, що 

супроводжується порушенням прав і свобод людини, розбалансуванням 

системи суспільних відносин, дезорганізацією владно-політичних інститутів 

тощо; 

– тезу про суспільну небезпечність екстремізму, яка виникає з його 

соціально-конфліктної природи і зумовленості соціально-економічними, 

соціокультурними, політичними, духовно-ідеологічними чинниками. 

Екстремістська практика окремих суб’єктів суспільно-політичного життя 
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спричиняє використання ними терористичних методів для досягнення 

власних цілей, що складає особливі загрози сучасним суспільствам; 

– обґрунтування напрямів профілактики, запобігання і протидії виявам 

політичного радикалізму та екстремізму в демократичному суспільстві через 

упровадження практики компромісів для вирішення проблемних питань у 

різних сферах суспільного життя. 

Набуло подальшого розвитку: 

– уявлення про роль процесів дезадаптивності та диссоціалізації 

молодої людини в мінливих умовах суспільного життя, що негативно 

позначаються на формуванні її демократичної політичної культури, 

толерантних форм політичної участі, зумовлюють виникнення і поширення 

соціально-негативістських тенденцій у молодіжному середовищі; 

– розуміння ролі незаконних воєнізованих формувань як суб’єкта 

екстремізму, їх ролі в ескалації соціальних конфліктів, що зумовлює 

дезорганізацію діяльності владно-політичних інститутів в Україні; 

– положення про необхідність суттєвого вдосконалення інституційно-

правового забезпечення політики держави у сфері профілактики, запобігання 

і протидії виявам політичного радикалізму та екстремізму в Україні, його 

відповідність міжнародним правовим стандартам щодо здійснення 

превентивно-профілактичних заходів; унеможливлення перетворення 

антиекстремістського законодавства на інструмент утиску інакомислення та 

опозиційно налаштованих політичних сил; 

– теза про необхідність посилення соціально-профілактичної роботи 

серед української молоді з метою недопущення виявів екстремізму у 

політичному житті суспільства, яка має поєднувати зусилля громадськості та 

вповноважених державних органів. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

розробці авторської концепції осмислення світоглядних, ідейних та політико-

культурних основ радикалізму й екстремізму у політичному житті 

суспільства, що розвиває сучасні загальнотеоретичні уявлення про сутність і 
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проблемні питання розвитку політичної культури та ідеології. Основні 

положення дисертації можуть стати теоретико-методологічною базою для 

поглиблення досліджень, пов’язаних із поширенням різноманітних 

політичних аномалій у молодіжному середовищі. Матеріали дисертації 

можуть бути використані в процесі розроблення лекційних курсів і 

спецкурсів зі соціально-політичних дисциплін, реалізації науково-

дослідницьких проектів тощо.  

Висновки дисертації можуть використовуватись у науково-експертній 

та аналітико-прогностичній діяльності при визначенні перспектив 

трансформації сучасних ідеологій, політичної культури, формуванні та 

реалізації державної політики у сфері профілактики, запобігання і протидії 

загрозам національній безпеці України з боку саморадикалізованих осіб, 

молодіжних екстремістських спільнот і терористичних угруповань. 

Результати дослідження доцільно долучити для вдосконалення наявного 

законодавства у сфері протидії загрозам і викликам національній безпеці 

держави, розроблення та реалізації заходів, що стосуються профілактики цієї 

соціально небезпечної поведінкової практики в різних сферах суспільного 

життя. 

Результати наукових досліджень упроваджено у науково-дослідну та 

навчальну діяльність Державної автономної освітньої установи вищої 

професійної освіти «Невінномиський державний гуманітарно-технічний 

інститут» (акт від 28.10.2013 № 06-16/3254), Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (акт від 13.11.2013 № 11), Могільовського 

вищого коледжу МВС Республіки Білорусь (акт від 26.12.2013 № 7), 

Освітньої установи «Академія Міністерства внутрішніх справ Республіки 

Білорусь» (акт від 08.01.2014 № 17), Уфимського юридичного інституту 

МВС Росії (акт від 24.01.2014 № 10), Казанського юридичного інституту 

МВС Росії (акт від 28.01.2014 №16), Академії управління при Президентові 

Республіки Білорусь (акт від 17.02.2014 № 14), Калінінградської філії Санкт-

Петербурзького університету МВС Росії (акт від 25.02.2014 №11), 
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Національного інституту стратегічних досліджень (довідка від 15.04.2014 

№ 293/296), Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (акт від 12.05.2014 № 183/03). Розроблені наукові 

рекомендації враховано в діяльності Черкаського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради (довідка від 23.09.2013 № 784) та 

спеціального батальйону судової міліції «Грифон» УМВС України в 

Черкаській області (довідка від 01.10.2013 № 29). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації було обговорено на науково-методологічних семінарах, засіданнях 

відділу політичних стратегій та Вченої ради Національного інституту 

стратегічних досліджень, кафедри політології та державного управління 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кафедри 

історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного 

технологічного університету.  

Окремі положення роботи висвітлено у виступах на ІІ науково-

практичній конференції «Інноваційний розвиток вищих навчальних закладів 

України» (м. Черкаси, 10–11 січня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальні ідентичності в глобалізованому світі: зміст, типи, 

механізми трансформації» (м. Невінномиськ, Російська Федерація, 

25 травня 2012 р.), IV Всеросійській науковій конференції «Соціально-

політичний розвиток Росії як комплексна проблема гуманітарного знання» 

(м. Волгоград, Російська Федерація, 25–26 квітня 2013 р.), ІІІ Всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.), 

Третьому національному конвенті Міжнародної Асоціації Студентів 

Політичної Науки (м. Острог, 27–28 квітня 2013 р.), Третьому 

Чорноморському політологічному форумі (м. Одеса, 17–18 травня 2013 р.), 

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ціннісний вимір 

політичної діяльності: політичні реалії та ілюзії в сучасному українському 
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суспільстві» (м. Херсон, 6–8 червня 2013 р.), V Всеукраїнській науковій 

конференції з міжнародною участю «Етнонаціональна політика в теорії та 

практиці українського націоналізму: історія і сьогодення» (м. Івано-

Франківськ, 14–15 червня 2013 р.), Всеукраїнській науковій конференції з 

міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід»» (м. Кам’янець-

Подільський, 10 липня 2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: 

проблеми теорії та практики» (м. Дніпропетровськ, 27 вересня 2013 р.), 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 

забезпечення громадської безпеки та правопорядку» (м. Дніпропетровськ, 

18 жовтня 2013 р.), IV Південно-Російському політологічному конвенті 

(м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація, 21–25 жовтня 2013 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «IІ 

Міждисциплінарні гуманітарні читання» (м. Київ, 26 лютого 2014 р.), 

VII заочній Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне 

проектування: теорія і практика» (м. Омськ, Російська Федерація, 

12 березня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми боротьби зі злочинністю та підготовки кадрів для 

правоохоронних органів» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 3 квітня 2014 р.), 

VI заочній Міжнародній науково-практичній конференції за участю студентів 

та аспірантів «Молодь – майбутнє Росії» (м. Омськ, Російська Федерація, 

15 квітня 2014 ), науково-практичному семінарі «Актуальні питання 

оперативно-розшукової протидії злочинам» (м. Дніпропетровськ, 

16 травня 2014 р.), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною 

участю «ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» (м. Київ, 6–

7 червня 2014 р.). 

Науково-дослідницький проект «Соціокультурна та інформаційно-

психологічна деактивація проявів екстремізму в молодіжному середовищі 
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України: Крок до толерантності», розроблений у межах апробації 

результатів дослідження, підтримано грантом Президента України 

(розпорядження Президента України № 349/2013-рп від 27.11.2013 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 64 наукових 

працях, з них: 3  одноосібні монографії; 25  статті у фахових виданнях 

України з політичних наук (із яких 2 – у співавторстві); 11  статті у 

закордонних фахових виданнях (2 – у співавторстві); 6  статті у 

співавторстві в інших наукових виданнях; 19  тези виступів на міжнародних 

та всеукраїнських наукових конференціях (1 – у співавторстві). 

Структура. Дисертація складається з переліку скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, тринадцяти підрозділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, трьох додатків. Обсяг дисертації 

складає 482 сторінки, з яких основного тексту  365 сторінок. Список 

використаних джерел становить 846 позицій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ПОЛІТИЧНОГО 

РАДИКАЛІЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ  

1.1. Концепт молодіжного політичного радикалізму та екстремізму 

в системі соціогуманітарних наук  

 

Складність та багатоаспектність виявів політичного радикалізму та 

екстремізму спричинили значний науково-дослідницький інтерес до цього 

феномену. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, проблема 

наукового осмислення його сутності недостатньо розроблена у сучасній 

науці. Очевидно, це зумовлюється відсутністю єдиної думки у науковому та 

експертному середовищі щодо сутнісних ознак і форм екстремістської 

діяльності, критеріїв класифікації діянь, що підпадають під визначення 

екстремістських. В окремих випадках невизначеність науково обґрунтованої 

політико-правової сутності феномену радикалізму та екстремізму зумовлює 

те, що ці терміни стають засобом дифамації опонентів у політичній боротьбі. 

Таке вільне та суб’єктивне оперування термінологією, що ґрунтується лише 

на емоційно-експресивному сприйнятті, неухильно призводить до хибних 

уявлень про це явище, що нівелює його сутнісні ознаки та смислове 

навантаження. Тому для сучасних науковців актуальним є завдання щодо 

конкретизації змісту феномену радикалізму та екстремізму, визначення його 

ідейно-політичної сутності та форм маніфестації у різних сферах суспільного 

життя.  

Науково-дослідницький інтерес до феномену молодіжного політичного 

радикалізму як світоглядної конструкції, комплексу ідей і переконань та 

екстремізму як специфічної соціально-політичної практики пов’язується із 

появою та активізацією діяльності у 1960-х–1970-х рр. у низці країн Західної 

Європи молодіжних угруповань, що мали на меті докорінну зміну існуючого 
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суспільного ладу та застосовували для її досягнення найбільш руйнівні, 

деструктивні методи політичної боротьби. 

У радянській науковій традиції терміни «політичний радикалізм» та 

«політичний екстремізм» не набули широкого поширення і зазвичай 

підмінювались такими поняттями, як «неонацизм», «неофашизм», «лівий 

радикалізм» тощо. Серед радянських науковців досить поширеною була 

думка про те, що існування виразників цих ідейно-політичних доктрин та 

соціальних практик є несумісним з офіційною ідеологією та принципами 

мирного співіснування, що склалися у Радянському Союзі. Тому переважна 

більшість наукових досліджень того періоду була присвячена проблемам 

поширення ідей політичного радикалізму та застосування різноманітних 

екстремістських практик у країнах Західної Європи та США.  

Безумовно, науковий доробок радянських дослідників щодо вивчення 

соціальних витоків, причин виникнення, осмислення ідейно-політичних 

особливостей окремих різновидів політичного радикалізму та екстремізму 

заслуговує на увагу, оскільки він містить відпрацьовані методологічні засади 

дослідження цього феномену, що лишаються актуальними і у наш час. 

Спорадичні вияви політичного екстремізму в СРСР, як-то демонстрація 

окремими радикально налаштованими індивідами різноманітних елементів 

нацистської символіки, спроби створення підпільних неонацистських, 

націоналістичних, ліворадикальних, анархістських угруповань, як правило, 

фіксувалися та документувалися лише органами внутрішніх справ та 

державної безпеки, а відомості про них протягом тривалого періоду не 

потрапляли до наукового обігу.  

Проте особливості характеру і перебігу суспільно-політичних 

перетворень наприкінці 1980-х–на початку 1990-х рр. суттєво актуалізували 

дослідження феномену політичного радикалізму та екстремізму, який став 

предметом всебічного наукового осмислення. Це пов’язується насамперед із 

процесом поступової деідеологізації суспільних наук, поширенням 
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принципів ідейного плюралізму, кардинальними змінами природи, ідейного 

змісту та спрямованості суспільно-політичних процесів зазначеного періоду.  

Традиційно явище радикалізму та екстремізму уособлює прихильність 

до крайніх поглядів та насильницьких способів досягнення мети. Проте 

множинність та варіативність форм вияву, значна здатність до соціальної 

мімікрії обумовили необхідність вироблення підходів, які б забезпечували 

системний аналіз, дозволили напрацювати понятійно-категоріальний апарат, 

що адекватно відображав би сутнісні риси, форми та способи маніфестації 

цього феномену. 

Особливої актуальності дослідження цього явища набуває у 

молодіжному середовищі, що спричинено мінливістю соціальних потреб та 

інтересів, політичних орієнтацій, очікувань та поглядів сучасного молодого 

покоління. Співучасть у політичних процесах є вагомим інструментом 

соціалізації сучасної молоді, що забезпечує набуття нею політичного досвіду 

і навичок, формує її ідейно-політичні уподобання та різні форми політичної 

участі. Тому молодь є рушійною силою політичних перетворень, значною 

соціальною складовою політичної модернізації України. 

Разом з тим через властивий молоді романтизм і максималізм, 

відсутність належного життєвого і професійного досвіду, що поєднується із 

соціально-економічними, соціокультурними та політичними катаклізмами, 

молодіжне середовище характеризується схильністю до підвищеного 

емоційно-чуттєвого освоєння існуючої соціальної реальності. Своєю чергою, 

це провокує появу і поширення протестних настроїв серед молодих людей, 

що виявляються у стрімкому зростанні недовіри до державних і політичних 

інститутів, бажанні швидких і радикальних суспільних змін.  

Такі настанови формують у масовій молодіжній свідомості елементи 

екстремальності, що виявляються у різноманітних протиправних формах 

соціальної практики. Деструктивний характер діяльності окремих 

саморадикалізованих осіб, асоціальних субкультурних течій і політизованих 

молодіжних об’єднань виявляється у демонстративному ігноруванні ними 
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морально-етичних традицій і правил поведінки, що склалися у суспільстві, 

порушенні прав інших людей, посяганні на їхню безпеку, здоров’я та життя. 

Набуття цими асоціальними групами стійкого і системного характеру 

діяльності зумовило появу такого відносно нового явища для нашої країни, 

як «молодіжний екстремізм». Відповідно, активізація і поширення цих 

деструктивних впливів у різних сферах суспільного життя створює реальну 

загрозу для сучасного українського соціуму, а тому вимагає належного 

науково-теоретичного осмислення, визначення і впровадження ефективних 

шляхів громадської, адміністративної та правової протидії. 

Підвищена суспільна небезпечність і різноманіття форм вияву 

молодіжного радикалізму та екстремізму у реальному житті значною мірою 

обумовлює необхідність вироблення комплексних, міждисциплінарних 

підходів. Багатоаспектний характер цього феномену дозволяє нам 

виокремити і проаналізувати такі науково-дослідницькі підходи до його 

вивчення. 

Представники соціально-філософського та соціологічного підходів 

розглядають феномен молодіжного радикалізму та екстремізму як форму 

девіації, орієнтованої на свідоме порушення наявних соціальних норм, 

нормативів, принципів, правил поведінки тощо. Такі бачення ґрунтуються на 

концепції соціальної аномії, розробленої французьким соціологом 

Е. Дюркгеймом [див. 507]. Згідно з нею аномія є наслідком розпаду ціннісно-

нормативної системи суспільства, що здійснюється під впливом кризового 

стану соціальних, економічних і політичних процесів. Через це відбувається 

порушення процесів соціалізації та адаптації різних соціально-демографічних 

груп, зокрема молоді, що, своєю чергою, зумовлює пошук нею нових форм 

набуття соціального статусу і підвищення своєї ролі у суспільстві. 

Неможливість зміцнення і посилення свого реального становища призводить 

до відчуження молоді від суспільства. Як наслідок, на противагу 

декларованим у суспільстві молодіжне середовище відтворює власні методи 

досягнення соціально значущих цілей, що можуть мати протиправний 
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характер. Ці обставини і закладають фундамент для появи і поширення 

різних форм молодіжної протестності, зокрема у її радикалістських та 

екстремістських формах.  

Подальший розвиток концепція соціальної аномії знайшла втілення у 

теорії структурного функціоналізму, викладеної у працях американських 

соціологів Т. Парсонса [див. 15] та Р. Мертона [див. 15; 435]. За 

Т. Парсонсом стан аномії у суспільстві зумовлює дезінтегрованість індивідів, 

а їхня поведінка відхиляється від суспільних вимог. Серед негативних 

результатів аномії є зниження інтегрованості суспільства у цілому, зростання 

відчуття небезпеки та психічних відхилень серед населення.  

Р. Мертон, своєю чергою, розширив поняття «соціальної аномії» та 

виявив шляхи поширення соціальних девіацій. На його думку, у соціальній 

структурі суспільства наявні визначені соціокультурні цілі та засоби їхнього 

досягнення. Порушення розвитку суспільства як соціальної системи через 

надмірну артикуляцію значущості засобів або, навпаки, перебільшену увагу 

до цілей зумовлює необхідність пошуку форм соціальної адаптації до 

мінливих умов існування, які Р. Мертон визначає як конформність, інновація, 

ритуалізм, ретритизм та заколот [435, с. 104–114]. Зміщення цих теоретичних 

положень у бік досліджуваної проблематики свідчить, що виникнення 

політичного радикалізму та екстремізму у молодіжному середовищі 

спричинюють невизначеність соціального становища молоді, поступова 

втрата нею структурно-функціональних зв’язків із суспільством через 

поширення різних форм девіантної поведінки.  

Згодом дослідження девіантності як вагомої характеристики 

молодіжного радикалізму та екстремізму у межах суспільних наук 

конституювалось у самостійний науковий напрям. Так, на думку 

англійського дослідника Д. Уолша, соціальні відхилення є не властивістю 

певної дії, а виявом соціальної оцінки і застосування певних репресивних 

санкцій [див. 629]. Натомість Т. Селлін вважав девіантність вагомою 

підставою для виникнення делінквентної поведінки як такої, що може 
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завдавати шкоди окремим індивідам та суспільству в цілому. Таку поведінку 

він пов’язував із конфліктами між культурними нормами, спричиненими 

проникненням носіїв певних культурних цінностей до іншої культурної 

системи [див. 629]. Надалі його ідеї були розвинені у концепції молодіжної 

делінквенції А. Коена. Зазначений дослідник, вивчаючи вуличні злочинні 

угруповання, які складалися переважно з молоді, виявив наявні всередині цих 

об’єднань тенденції формування власних систем поглядів, цінностей, форм 

спілкування, норм поведінки і практик [814]. У подальшому його ідеї 

сформували наукові засади для формування концепції «нелегітимних 

можливостей» Р. Клауорда та Л. Оуліна [див. 629; 813]. Ці науковці, 

досліджуючи молодіжні спільноти, дійшли висновку, що виникнення і 

поширення делінквентної поведінки серед молоді обумовлюється 

неможливістю досягнути цілей у законний, нормативно визначений спосіб. 

Таким чином, поступово було сформовано кримінологічно значущі 

характеристики молодіжного радикалізму та екстремізму як виявів девіантної 

поведінки, що мають ознаки протиправних діянь. 

Молодіжний радикалізм та екстремізм як суспільне явище 

відзначається своєю підвищеною конфліктогенною природою. Через це 

теоретично вагомими є наукові праці М. Вебера [131], Е. Геллнера [152], 

Е. Гідденса [154], Р. Дарендорфа [188], М. Дойча [198], Г. Зіммеля [239], 

Л. Козера [295] та ін., у яких концептуалізується сутність соціального 

конфлікту, аналізуються причини його виникнення, розвитку та згасання, 

досліджується роль конфлікту у суспільних процесах тощо. Виключний 

інтерес для дослідника феномену радикалізму та екстремізму становить 

конфліктогенний потенціал етноконфесійних відносин та можливості його 

політизації. 

Окрім девіантологічних і конфліктологічних концепцій, явище 

молодіжного радикалізму та екстремізму осмислюється у межах 

контркультурних теорій, поштовхом для розвитку яких стала активізація 

суспільно-політичної активності західноєвропейської та американської 
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молоді у 1960-х–1970-х рр. Визначальний вплив на формування різних 

радикалістських течій у цей період здійснили соціально-філософські ідеї 

представників т. зв. «Франкфуртської школи» (Т. Адорно, М. Хоркхаймера, 

Г. Маркузе, Е. Фромма та ін.). Термін «контркультура» безпосередньо 

пов’язують з іменами Г. Маркузе [420], Т. Роззака [833–837], Ч. Рейча [432] 

та Дж. Йінгера [846]. Саме так зазначені автори визначали молодіжний 

протест, спрямований на руйнування «споживацької» культури тогочасних 

капіталістичних суспільств. На думку Т. Роззака і Ч. Рейча, цей суспільний 

феномен поєднує стилі поведінки і способу життя індивідів, які принципово 

відрізняються від домінантних у суспільстві. Характерною ознакою цього 

феномену є заперечення можливостей раціонального освоєння соціальної 

реальності через те, що єдиним способом досягнення істини діячами 

контркультури визнавався ірраціоналізм. Відповідно, у межах 

контркультурних теорій молодіжний радикалізм став своєрідною антитезою 

щодо культурної системи капіталістичних суспільств. Його змістом стало 

відкидання панівних соціальних норм і цінностей та створення і 

впровадження принципово інших. У наш час термін «політична 

контркультура» використовують для визначення екстравагантних суспільних 

ідей та соціальних практик, які демонстративно виходять за межі політичної 

культури суспільства. Під це визначення, зокрема, потрапляють і суб’єкти 

молодіжного радикалізму та екстремізму. 

Таким чином, західноєвропейськими та американськими 

суспільствознавцями було сформовано методологічні засади дослідження 

процесів радикалізації молодіжної свідомості та соціальної практики. Серед 

них необхідно відзначити обґрунтування причинної обумовленості 

виникнення і поширення радикалістських ідей серед молоді, визначення 

об’єктивних соціальних чинників, що впливають на процеси становлення 

світоглядних і стильових засад маніфестації молодіжних екстремістських 

спільнот. Зокрема, зазначені науковці поступово дійшли висновку, що 

молодіжний радикалізм має не лише соціально-протестне підґрунтя, а й 
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виявляється як спроба заперечення домінантної ціннісно-нормативної 

системи, символічних і смислових засад тогочасних капіталістичних 

суспільств як «репресивних», «технократичних», «несправедливих», що 

придушують творчу енергію і стримують розвиток молодої особистості, 

прив’язуючи її до суспільства надуманими потребами і сприяючи 

формуванню «одновимірної людини». У подальшому ці теоретичні 

положення мали визначальний вплив на формування ідейно-політичних 

настанов західноєвропейського молодіжного радикалізму та тероризму. 

Водночас у фокусі уваги радянських науковців Ю. Зубок [242–243], 

І. Ільїнського [253], І. Кона [299–301], С. Іконнікової [251–252], 

В. Лисовського [397–399], В. Чупрова [760–761], В. Шубкіна [778] та ін. 

перебували проблеми соціалізації та соціального становлення, формування 

системи цінностей, набуття освіти, трудової активності та інтересів молодих 

людей, особливості соціально-психологічної атмосфери, що склалася у 

середовищі радянської молоді тощо. Значна увага у дослідженнях зазначених 

науковців приділялася критиці західних теорій молоді (Г. Маркузе, 

Т. Роззака, Ч. Рейча та ін.). Показовою у цьому сенсі є видана у 1982 р. праця 

«Критика буржуазних теорій молоді» [342], у якій проаналізовано тенденції 

розвитку західноєвропейського та американського молодіжного середовища, 

піддано ідеологічній критиці концепції молодіжного руху західних 

суспільствознавців. 

Феномен молодіжного радикалізму у контексті критики 

західноєвропейських та американських контркультурних теорій вперше було 

досліджено у монографії Ю. Давидова та І. Роднянської «Соціологія 

контркультури: Інфантилізм як тип світосприйняття і соціальна хвороба» 

[180]. Аналізуючи концепції Г. Маркузе, Т. Роззака, Ч. Рейча та ін., зазначені 

автори розглядали явище контркультури як результат порушення процесу 

соціалізації молоді, визначаючи його як ідейну оболонку соціальних 

паразитичних утворень.  
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На девіантному та ірраціональному характері західноєвропейської та 

американської молодіжної контркультури також наголошували у своїх 

працях А. Байчоров [47], В. Барков [64], Н. Мусієнко [64], К. Вартанова [96], 

Г. Василев [97], уже згадуваний Ю. Давидов [178–181], В. Данченко [186], 

М. Жбанков [222], Г. Касавіна [275], В. Леонтьєва [388–389], В. Лазарєв 

[369], А. Мельвіль [430–431], Л. Мельникова [432], В. Молчанов [452], 

К. Мяло [466–467], І. Федорова [733–734] та ін. Таке оцінювання, на нашу 

думку, обумовлюється впливом панівної у СРСР ідеологічної ортодоксії, 

оскільки радянська молодь розглядалася виключно як резерв для побудови 

комуністичного суспільства. Тому, на відміну від західноєвропейських і 

американських науковців, які, досліджуючи радикальні молодіжні групи, 

акцентували увагу на контркультурних тенденціях, тобто спробах відтворити 

систему норм і цінностей, що складали противагу базовому культурному 

комплексу, радянські дослідники внаслідок впливу характерних для СРСР 

ідеологічних орієнтацій уникали констатації факту наявності у тогочасному 

радянському суспільстві молодіжних спільнот зі світоглядом, 

альтернативним офіційно проголошеному.  

Розпад Радянського Союзу зумовив трансформацію суспільно-

політичних, соціально-економічних та світоглядно-ідеологічних процесів, 

що, безумовно, позначилося на соціалізації молодого покоління. У цей період 

виокремлюються ґрунтовні соціально-філософські та соціологічні наукові 

праці С. Левікової [377–379], В. Бобахо [76–77], О. Омельченко [500–503], 

В. Лукова [410], присвячені сутнісним характеристикам і особливостям 

молодіжного радикалізму та екстремізму. Соціальні деформації, характерні 

для цього періоду, зумовили зміщення дослідницького інтересу зазначених 

науковців у бік соціокультурних і ціннісно-нормативних засад молодіжного 

радикалізму та екстремізму.  

Суспільні перетворення, що розпочалися у другій половині 1980-х рр., 

на думку цих дослідників, призвели до кризи і поступової деформації 

усталених механізмів соціалізації та адаптації молоді. Суттєве послаблення 
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регулятивного і виховного впливу радянської ціннісно-нормативної системи, 

корозія базових культурних цінностей, ідейна невизначеність зумовили 

зростання психологічної напруженості молодіжного середовища. 

Підвищення тривожності, стресового стану та відчаю спровокувало 

поширення девіантних типів поведінки і стрімку маргіналізацію молодіжного 

середовища, що спричинило зростання делінквентної активності молоді. 

Цьому сприяли, зокрема, як зазначається у наукових дослідженнях 

О. Корнілової [310–314] і Л. Шабанова [762–763], поширення різноманітних 

соціально-психологічних аномалій та психопатологій серед молоді, що 

згодом трансформувались у радикалістські настрої та поведінкові практики 

екстремістського забарвлення. На тенденціях виявів молодіжного 

екстремізму у сучасних реаліях і особливостях самоорганізації молодіжних 

екстремістських рухів зосереджують свою увагу російські соціологи 

Ю. Зубок і В. Чупров [242–243; 760–761].  

Як бачимо, явище молодіжного радикалізму та екстремізму у 

розробках представників сучасних соціально-філософських і соціологічних 

наукових шкіл є наслідком суспільних деформацій і зумовлюється впливом 

на процес соціального становлення молоді низки кризових факторів. 

У подальшому під впливом наукових праць зазначених авторів, 

насамперед С. Левікової та О. Омельченко, дослідження молодіжної 

протестності та радикалізму частково зміщуються у площину формування 

субкультурних ідентичностей сучасної молоді. Висвітлюючи причини і 

тенденції радикалізації сучасного молодіжного середовища, С. Карпіленя 

[274], С. Ковальчук [288], А. Райхштат [622], М. Харагезян [742] та ін. 

акцентують особливу увагу на впливах трансформаційних процесів, що 

відбуваються в пострадянських суспільствах, які призводять до кризи 

механізмів соціалізації та адаптації сучасної молоді. Своєю чергою, це 

зумовлює посилення відчуженості молоді від соціуму. Поширення 

агресивних настанов і радикалізація молодіжної свідомості обґрунтовується 
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ними системною кризою пострадянських суспільств, що охопила усі сфери 

суспільного життя.  

Таким чином, у середовищі сучасних науковців, які досліджують 

субкультурні аспекти молодіжного радикалізму та екстремізму, сформовано 

думку про те, що ці деструктивні вияви обумовлюються порушенням 

процесів соціалізації та адаптації молоді до вкрай мінливих умов суспільного 

життя. Це, як вважають дослідники цього напряму, посилює тенденції 

маргіналізації сучасної молоді через суттєве ускладнення або 

унеможливлення набуття високого соціального статусу у суспільстві. 

Осмислення у соціально-філософському контексті природи і форм 

вияву молодіжного радикалізму та екстремізму, причин виникнення і 

поширення інтолерантних настанов серед сучасної молоді наявне у наукових 

працях Р. Афанасьєвої [32], О. Вікулова [134], Л. Баєвої [40–46], В. Бокарєва 

[80], М. Максимова [415], О. Хоровіннікова [746], І. Юркіна [794] та ін. 

Посилення радикалістських тенденцій у сучасному молодіжному середовищі 

пов’язується ними із надмірними з моральної і правової точок зору 

способами життєдіяльності молоді як особливої соціальної групи і 

специфічної категорії населення [32, с. 11; 46, с. 25]. Зазначені автори 

наголошують на тому, що найбільш схильними до таких світоглядних і 

поведінкових аномалій є індивіди без фіксованого соціального і 

економічного статусу [746, с. 6]. Разом з тим цими дослідниками зроблено 

спроби проаналізувати творчі можливості радикальних молодіжних рухів. 

Конструктивність їхньої діяльності, на думку згаданих науковців, може 

полягати у виробленні обґрунтованої критики наявної суспільної системи та 

розробці альтернативних, більш досконалих проектів суспільної перебудови 

[415, с. 4].  

Отже, на відміну від позиції переважної більшості радянських 

науковців, які однозначно трактували молодіжний радикалізм як девіантне 

суспільне явище, що має лише деструктивний потенціал, сучасні дослідники 

намагаються зафіксувати його творчі потенції та можливості. За їхньою 
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логікою радикалізм є не «бунтом знедолених», а своєрідним способом 

донести до суспільства свою думку щодо процесів, які у ньому відбуваються, 

запропонувати альтернативні шляхи удосконалення соціальної системи.  

У такому ж контексті відбувається переосмислення феномену 

контркультури як творчого вияву молодіжного радикалізму, який у 

радянський період подавався виключно у негативно-оцінювальній 

інтерпретації. Це явище як специфічна форма соціальної творчості та 

механізм самотрансформації культурної системи в умовах її ціннісної кризи 

аналізується у дослідженнях І. Ковшової [289–290], О. Ластовського [374–

375] та М. Міндоліної [442]. Теза про творчі можливості молодіжного 

радикалізму набула подальшого обґрунтування у наукових розвідках 

А. Тугушевої [708–709] та С. Шаповалова [766], які вбачають його часткове 

втілення у мистецьких продуктах молодіжної рок-творчості. 

У наукових дослідженнях М. Белоусової [69], А. Міхеєвої [444], 

О. Топіліної [706], В. Чернишенка [754] на підставі ґрунтовного аналізу 

смислового і символічного навантаження сучасної молодіжної культури 

відбувається розкриття філософсько-екзистенційного змісту та адаптаційних 

можливостей молодіжного радикалізму. На думку згаданих авторів, його 

суб’єкти є своєрідними семантично закодованими системами, що мають 

власні характеристики та алгоритми адаптації, які дозволяють розкривати 

екзистенційний потенціал молодої людини [69, с. 25; 444, с. 10]. Реалізація 

цього потенціалу, як вважають зазначені науковці, може відбуватись у 

позитивній площині через вироблення принципово нових життєвих стратегій 

для сучасної молоді або набувати негативних форм, поглиблюючи розвиток 

різноманітних нігілістичних і деструктивних тенденцій у молодіжному 

середовищі. Останні обставини є чинниками ескалації руйнівних 

можливостей молодіжного радикалізму, здатних провокувати афективні, 

непрогнозовані реакції молодих людей на виклики соціального середовища 

[754, с. 11]. 
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Значний масив сучасних соціально-філософських праць присвячено 

дослідженню соціокультурних засад, особливостей культурно-

екзистенціальної трансформації та етноконфесійної обумовленості 

молодіжного радикалізму та екстремізму. У наукових доробках 

С. Алейнікової [5–7], Ю. Ахромеєвої [33], М. Безбородова [66], Е. Біккініна 

[72], В. Галицького і Я. Старшинова [148], А. Гасимова [151], В. Гурського 

[173], В. Кулакова [360], Н. Кутузової [368], К. Оліфіренко [498], 

Є. Плужнікова [533], Ю. Римаренка [630], О. Римської [631–632], 

О. Римського [633], Є. Тукумова [710], К. Ханбабаєва [741], О. Шеріса [770] 

та ін. проаналізовано механізми перетворення елементів окремих релігійних 

доктрин у компоненти ідейного обґрунтування екстремістської практики. 

Через відсутність повноцінних знань про цілі, сутність і призначення релігії, 

довільне тлумачення релігійних догматів окремі особи виявляють 

нетерпимість та крайнощі у відстоюванні власного релігійного світогляду. З 

часом це набуває вигляду різноманітних радикалістських ідей, що 

ґрунтуються на припущенні про непогрішимість власного світогляду. Такі 

механізми формування і практичного втілення радикалістських політичних 

доктрин спостерігатимуться нами при розгляді сутності ідейно-політичних 

концепцій суб’єктів екстремістської діяльності в Україні. 

Серед комплексних соціологічних досліджень, присвячених проблемам 

зростання протестної активності сучасної молоді, поширення молодіжного 

радикалізму та екстремізму, варто відзначити наукові праці Т. Боргоякової 

[81], В. Котлярова [330–331], Є. Кубякіна [345–355], Є. Кулікова [362], 

І. Новікова [486], М. Соколова [669–676], Є. Столяренка [686–688], 

В. Стрельцова [689–691], В. Шерстобоєва [771] та ін. З-поміж новітніх 

тенденцій розвитку молодіжного радикалізму та екстремізму зазначені 

автори особливо відзначають вплив глобалізованого інформаційно-

комунікативного середовища на процеси радикалізації молодіжної 

свідомості.  
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Явище молодіжного радикалізму та екстремізму зазначеними авторами 

розглядається як результат перетворення наявних у молодіжному середовищі 

екстремальних настроїв на самоціль, сутність якої полягає у досягненні 

суспільного резонансу, що супроводжується завданням моральної, фізичної 

та матеріальної шкоди оточуючим [348, с. 19]. На сьогодні, як відзначають 

вказані дослідники, спостерігається тенденція перетворення молодіжного 

радикалізму із системи радикальних ідей і переконань на сукупність стрімко 

поширюваних радикальних дій та стереотипів екстремістської поведінки 

[688]. Вказані автори, наголошуючи на антигромадській спрямованості 

молодіжного радикалізму та екстремізму, вважають, що деструктивний 

характер цього явища визначається низкою взаємопов’язаних суспільно 

значущих чинників: соціальних, ідейно-моральних, історико-ідеологічних, 

соціально-культурологічних, політико-правових, політико-організаційних, 

психологічних, етноконфесійних [688]. При цьому особливий акцент 

робиться на ризикогенному характері девіантної поведінки представників 

субкультурних молодіжних спільнот, які визнаються цими науковцями 

потенційними трансляторами інтолерантних настанов і соціальною базою 

для розширення сфер впливу екстремістських груп [690]. 

Українські суспільствознавці зосереджують свою увагу на тенденціях 

розвитку сучасного молодіжного середовища (В. Барабаш [52–53], 

І. Бекешкіна [520], О. Бень [70], В. Довгополюк [197], Г. Ільтьо [261], 

Ю. Криворучко [339], Б. Марушкевич [424], В. Перебенесюк [520], 

А. Половинець [544], А. Фіщук [738], О. Якуба [799] та ін.), зокрема на 

проблемах інституціоналізації молодіжних громадських організацій, 

формуванні ціннісно-нормативних засад молодіжного руху, поширенні 

соціальної девіантності у молодіжному середовищі України тощо. Питання 

вияву екстремізму, міжетнічної нетерпимості у молодіжних рухах, 

формування толерантності серед молоді висвітлюються у наукових працях 

В. Бакальчук [48–49], Т. Дублікаш [203–204], І. Жданової [223], 

Т. Черкашиної [752]. Тенденції розвитку молодіжних радикальних течій в 
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Україні аналізують у своїх дослідженнях В. Іщенко [265–266], І. Павленко 

[513] та О. Постол [547]. 

Отже, завдяки аналізу значного масиву соціально-філософських і 

соціологічних праць можна говорити про наявність системи сформованих 

наукових уявлень про сутність молодіжного радикалізму та екстремізму. 

Поява і поширення у молодіжному середовищі цих тенденцій свідчить 

насамперед про кризовий стан розвитку суспільства, що спричинює корозію і 

деформацію механізмів соціалізації та адаптації молодої людини до мінливих 

умов сучасного життя. Переважна більшість дослідників, особливо 

радянського періоду, схильна ототожнювати це явище із соціальною 

деструкцією, що має значний конфліктогенний потенціал, провокує соціальні 

конфлікти із складно прогнозованими наслідками. Соціально-психологічна 

матриця молодіжного радикалізму та екстремізму у контексті таких 

трактувань постає як сукупність спонтанних афективних реакцій молоді на 

події, що відбуваються у суспільстві, сприяючи поглибленню наявних 

соціальних суперечностей. 

Разом з тим окремі науковці вбачають у виявах молодіжного 

радикалізму конструктивні можливості, розглядаючи його як інструмент 

соціальної модернізації, здатний сприяти революційному оновленню або 

своєрідному «перезавантаженню» системи суспільних відносин, відкидаючи 

її найбільш архаїчні та рудиментні структурні елементи. Тим не менш 

спонтанність, слабка прогнозованість, а інколи й непередбачуваність 

сценаріїв розгортання радикалістських практик, схильність молодіжних 

екстремістських угруповань до застосування насильницьких способів 

реалізації своїх цілей, властиві їм жорстокість, цинізм, агресивність у 

відстоюванні свого світогляду змушує сучасних дослідників визначати цей 

феномен як потенційну і реальну загрозу суспільній стабільності та злагоді, 

інструмент розбалансування соціальних відносин, що зумовлює порушення 

принципів мирного співіснування як окремих індивідів, так і певних 

соціальних груп. 
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У межах культурологічного підходу явище молодіжного радикалізму та 

екстремізму розглядається крізь призму субкультурних теорій і концепцій, 

що випливають з гіпотези про фрагментацію культурного ядра. Цей процес 

зумовлює виникнення субкультур як своєрідних підсистем у межах базового 

культурного комплексу. Культурологи схильні розглядати суб’єкти 

молодіжного радикалізму як спільноти, які мають власну світоглядну 

систему, сформований стиль маніфестації у реальному житті, систему 

вербальних і невербальних комунікацій. У центрі уваги науково-

дослідницького інтересу таких дослідників перебувають знаково-символічні 

особливості маніфестації та інформаційно-семіотичне навантаження ідейно-

політичних концепцій молодіжних радикальних течій.  

Так, англійські науковці Дж. Кларк [812], Б. Робертс [812], Т. Хюбнер 

[824] досліджували молодіжний протест як вияв соціально-класової 

боротьби, що супроводжується спробами конструювання стилів поведінки, 

художніх смаків тощо, які є альтернативними щодо поведінкових 

стереотипів, ціннісних та естетичних орієнтацій, наявних у суспільстві. 

Натомість С. Холл і Ф. Джефферсон розглядали вияви молодіжної 

протестності у субкультурних формах як своєрідний ритуальний опір [812].  

Стиль молодіжних субкультурних спільнот як специфічна 

соціокультурна альтернатива, що має інформаційно-семіотичне та знаково-

символічне навантаження, відмінне від домінантних у суспільстві 

культурних кодів, став об’єктом наукових пошуків Д. Хебдіджа [823]. 

Водночас М. Брейк обґрунтував теорію субкультурних молодіжних 

стилізацій як способу групових ідентифікацій [811]. 

У подальшому субкультурні концепції молодіжної протестності та 

радикалізму були збагачені ідеями символічного інтеракціонізму та 

соціального конструкціонізму. Зокрема, С. Коен досліджував феномен 

субкультурних ідентифікацій сучасної молоді з точки зору виявлення 

особливостей суспільного сприйняття його як загрози наявним у соціумі 

інтересам і цінностям. Перебільшена увага до цього явища з боку засобів 
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масової інформації формує, на думку С. Коена, стан «моральної паніки» у 

суспільстві [815]. У наш час Х. Пілкінгтон було обґрунтовано концепцію 

глобально-локальних інтерпретацій молодіжних протестних практик [832]. 

У радянській науці домінував виключно девіантологічний, негативно-

оцінювальний підхід до дослідження протестних молодіжних ідентичностей. 

Радянська молодь згідно із положеннями домінантної державної ідеології 

визначалася як об’єкт комуністичного виховання. Тому зусилля державних, 

партійних і комсомольських органів, відповідальних за реалізацію 

молодіжної політики у СРСР, спрямовувалися на засвоєння радянською 

молоддю надмірно ідеологізованих суспільних норм і цінностей, відхилення 

від яких було неприпустимим. Через це емпіричним матеріалом для 

досліджень молодіжного радикалізму та екстремізму, які здійснювали 

науковці Науково-дослідного центру Вищої комсомольської школи, 

слугували відомості про особливості розвитку цих явищ у країнах Західної 

Європи та США. Таке однобічне вивчення цього феномену пояснювалось 

принциповою настановою про неможливість його існування у 

соціалістичному суспільстві, а наявність його у західноєвропейських країнах 

і США, на думку радянських науковців, свідчила про неухильний поступовий 

занепад капіталістичного ладу.  

Наукові теорії західноєвропейських та американських культурологів 

про фрагментацію культурного ядра суспільства, що зумовлювали появу 

субкультурних спільнот, тривалий час не знаходили підтримки у 

радянському науковому середовищі. Через це молодіжні протестні спільноти 

позначались як «неформальні об’єднання молоді». Саме цей евфемізм набув 

значного поширення у практиці партійних і комсомольських органів, органів 

внутрішніх справ і державної безпеки, які здійснювали контроль над 

процесами, що відбувалися у радянському молодіжному середовищі. Крім 

того, незначна кількість наукових праць, присвячених субкультурній 

проблематиці у цей період, на думку С. Левікової, свідчить не лише про 

відсутність до неї належної уваги з боку радянських суспільствознавців, а й 



36 

 

 

 

про те, що цей феномен з’явився у СРСР порівняно із країнами Західної 

Європи та США із деяким запізненням і перетворився на предмет 

неупередженого аналізу ще пізніше [379, с. 4]. 

Зростання науково-дослідницького інтересу до субкультурних форм 

молодіжного радикалізму розпочалося у другій половині 1980-х рр. 

Поступова лібералізація суспільного життя, поширення ідей плюралізму та 

гласності зумовила суттєві методологічні зрушення у сфері 

соціогуманітарних наук. Сформований переважно радянською пропагандою 

девіантологічний підхід до вивчення альтернативних молодіжних практик 

почав поступово замінюватись спробами ціннісно-нейтрального осмислення 

цього явища. У наукових працях цього періоду радянські дослідники 

зосереджували увагу на причинно-наслідкових взаємозв’язках виникнення і 

поширення субкультурних ідентичностей, здійснювали пошуки чинників 

розвитку радянського суспільства, що зумовлювали розгортання процесів 

радикалізації тогочасної молоді. 

Стрімке поширення ідей субкультурної молодіжної протестності, 

посилене західноєвропейськими і американськими культурними впливами 

(насамперед рок-музикою), вимагало вироблення нових методологічних 

підходів і позицій у дослідженні цього явища. Зокрема, І. Кон, констатуючи 

наявність у субкультурних молодіжних течій характерних рис, відмінних від 

«дорослої» культури, обґрунтовував ці особливості впливом юності як 

особливої фази життя людини [299–301]. Під керівництвом В. Левічевої було 

реалізовано низку науково-дослідних проектів, які висвітлювали стан і 

тенденції розвитку неформального молодіжного середовища, причини і 

умови його радикалізації, ставлення до нього радянської молоді і дорослого 

населення [380–381]. У низці наукових праць Л. Радзіховського, І. Борисова 

[82], С. Косарецької [327–328] та ін. субкультурний молодіжний радикалізм 

постає як специфічне соціокультурне явище з притаманними йому 

характеристиками і особливостями. 
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Серед характеристик, притаманних субкультурним молодіжним течіям, 

увагу радянських дослідників привертали їхня асоціальна та делінквентна 

спрямованість. Серед праць з цієї проблематики варто відзначити 

аналітичний проект С. Белановського та В. Писаревої, присвячений 

субкультурі «люберів». На підставі матеріалів інтерв’ю, коротких бесід і 

спостережень проект містив загальний опис цієї субкультури, причини та 

умови її виникнення, логіку і принципи взаємовідносин, що склалися 

всередині цієї спільноти, її ціннісні і моральні орієнтири [67]. Подібні 

дослідження здійснював і ленінградський дослідник М. Кофирін, 

намагаючись з’ясувати причини появи, умови розвитку, художні смаки 

представників субкультурних течій [333]. 

Радикалізація свідомості неформального молодіжного середовища у 

СРСР значною мірою зумовлювалась зарубіжними ідеологічними та 

культурними тенденціями, серед яких вагоме місце посідала рок-музика. 

Намагання осмислити сутність протесту і радикалізму радянської молоді 

крізь призму впливу творчих продуктів рок-культури знайшли відображення 

у публікаціях А. Алексеєва [9], А. Житинського [224], С. Катаєва [276], 

Г. Кнабе [283–284], І. Набока [468–469], М. Саркітова [653], А. Троїцького 

[643], Д. Ухова [728], Є. Федорова [732] та ін. 

Наприкінці 1980-х–початку 1990-х рр. з’являються спроби здійснення 

соціосеміотичного аналізу субкультурних форм молодіжного радикалізму. У 

цьому контексті вагомими є дослідження Т. Щепанської [780–784]. 

Адаптуючи етнографічну методологію до предмета свого дослідження, 

дослідниця здійснила ґрунтовний знаково-семантичний аналіз деяких 

субкультурних спільнот, розкриваючи динаміку процесів їхнього розвитку, 

механізми кодування та інформаційно-семіотичне навантаження їхніх 

світоглядних настанов і поведінкових стереотипів.  

Також механізми радикалізації різноманітних молодіжних течій, 

причини набуття ними субкультурних ознак проаналізовано у дослідженнях 

О. Аксютіної [4; 807–808], А. Іпполітової [255], Г. Моргунової [454], 
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О. Павлової [514], А. Чечевої [755], О. Чибісової [756], Т. Шеметової [769]. У 

фокусі уваги цих науковців перебувають проблеми формування світоглядних 

засад, мовних і комунікативних практик, стильових особливостей 

субкультурних течій. Зазначені автори на конкретних прикладах 

демонструють механізми утворення радикалістських домінант у свідомості 

представників цих спільнот та спроби їхнього втілення у повсякденному 

спілкуванні, творчості тощо. 

Окремої уваги заслуговує лінгвокультурологічний напрям, 

представлений науковими дослідженнями сутності, особливостей та 

призначення сленгу, комунікативних систем і мовних практик молодіжних 

субкультурних груп. У працях О. Біблієвої [71], Н. Іванової [244], 

С. Кожевникової [294], Н. Кудінової [356], М. Ломакіної [405] 

проаналізовано смислове навантаження сленгу і мовних практик 

представників різноманітних молодіжних субкультур, що дозволяє виявити 

та зафіксувати внутрішню логіку та принципи побудови радикалістських ідей 

і концепцій. 

Серед українських культурологів, які досліджують молодіжні 

субкультурні течії, варто відзначити В. Головей і Ю. Лащук [376], Н. Корпач 

[319], В. Личковах [403], С. Мартос [421], М. Махнія [429], М. Підлісного 

[529], І. Чупахіну [759]. Праці цих авторів зосереджуються на проблемах 

формування субкультурних спільнот в сучасній Україні, визначення їхніх 

стильових маніфестацій тощо. 

Таким чином, представники культурологічного підходу до вивчення 

молодіжної протестності та радикалізму свою увагу фокусують на виявленні 

знаково-семантичних та інформаційно-семіотичних особливостей їхніх 

суб’єктів. Об’єктом дослідження культурологів безпосередньо є проблеми 

формування світоглядних орієнтирів, стильових маніфестацій, систем 

кодифікацій найбільш значущої інформації, комунікативних, вербальних і 

невербальних практик молодіжних радикальних та екстремістських течій. 
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Результати культурологічних наукових розвідок, що стосуються 

вивчення феномену молодіжного радикалізму та екстремізму, демонструють, 

що молодіжне середовище, перетворюючи цінності домінантної у суспільстві 

культури, здатне формувати власні ціннісно-символічні системи, які 

знаходять амбівалентний вияв у реальному житті. З одного боку, цінності 

радикальних молодіжних течій спрямовані на збагачення домінантної у 

суспільстві культурної системи новими смислами, а з іншого – під впливом 

насамперед кризових і соціально-деструктивних чинників вони можуть 

вступати в конфронтацію з цінностями офіційної культури, намагаючись 

замінити їх власними або демонстративно заперечувати їх, не пропонуючи 

при цьому жодних альтернатив. Негативний, антикультурний зміст такого 

ставлення до цінностей базової культури зумовлює поширення 

деструктивних, руйнівних тенденцій у суспільстві, що реалізуються у 

різноманітних сценаріях екстремістської практики. Молодіжний радикалізм 

та екстремізм у цьому контексті доцільно визначити як специфічну 

соціокультурну альтернативу наявним у суспільстві етичним і естетичним 

нормам.  

Наявність сформованих світоглядних орієнтирів, стильових стратегій 

маніфестації, комунікативних і мовних практик сприяє посиленню 

згуртованості екстремістського середовища, дозволяє ідентифікувати 

представників екстремістських угруповань та конспірувати їхню 

протиправну діяльність. За таких умов поведінкова практика суб’єктів 

молодіжного радикалізму та екстремізму набуває ознак ритуальності, де 

кожен вчинок має визначене символічне навантаження, що сприяє 

формуванню стратегії деструктивної поведінки їхніх представників. 

У межах правового підходу дослідники акцентують увагу насамперед 

на кримінологічних аспектах молодіжного радикалізму та екстремізму. 

Політико-правова сутність цього явища визначається ними як комплексне 

кримінальне діяння, що передбачає загрозу життю та здоров’ю громадян, 

може призвести до блокування діяльності установ державної влади та 
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місцевого самоврядування, масових заворушень тощо. Це, своєю чергою, 

вимагає розробки і впровадження ефективних правових механізмів 

профілактики, запобігання і протидії виявам радикалізму та екстремізму. 

Дослідження криміногенності як вагомої характеристики суб’єктів 

молодіжного радикалізму та екстремізму було розпочато у межах теорії 

девіантної поведінки наведеними вище західноєвропейськими та 

американськими суспільствознавцями Т. Селліном, А. Коеном, Р. Клауордом, 

Л. Оуліном та ін. У наш час особливості впливу кримінальної субкультури на 

процес радикалізації молодіжної свідомості досліджуються у працях 

Є. Корелкіна [307–308], А. Михайлова [307], В. Меркурьєва і П. Агапова 

[434], А. Федосєєвої [735–736] та ін. Поява і поширення різноманітних 

асоціальних, деструктивних практик у сучасному молодіжному середовищі 

пов’язується цими науковцями із порушенням процесу соціалізації молодої 

особистості.  

Зазначені обставини обумовили суттєве підвищення науково-

дослідницького інтересу до проблематики функціонування делінквентних 

молодіжних спільнот. У низці праць сучасних авторів вони розглядаються як 

специфічна соціальна платформа для появи і поширення радикалістських 

ідей та елементів екстремістських практик. Так, А. Сумачов і І. Монаков 

схильні розглядати явище молодіжного екстремізму як вияв негативного 

впливу субкультурних чинників, кримінологічна сутність яких реалізується у 

діяльності кримінально-активних, кримінально-віктимних і кримінально-

нейтральних молодіжних угруповань [553, с. 52–57].  

Досить оригінальне трактування правової сутності екстремізму 

наводиться у дослідженні С. Фридинського. Науковець визначає його як 

соціальне системне явище, у межах якого екстремістські мотивовані особи 

консолідуються на підставі спільних політичних, ідеологічних, національних, 

релігійних, расових, соціальних, екологічних, економічних поглядів і 

переконань для здійснення протиправних діянь, спрямованих на 
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насильницьке поширення таких поглядів і знищення поглядів, відмінних від 

тих, що відстоюються ними [739, с. 8]. 

Спроби осмислення політико-правової сутності екстремізму також 

наявні у наукових працях Д. Амінова і Р. Оганяна [16], М. Алпеєвої [14], 

С. Борисова [84], С. Воронцова [144], П. Данилова [185], Т. Євдокимової 

[215], Г. Жусупової [225], Д. Леньшина [387], Т. Петрової [527], І. Понкіна 

[546], І. Сеніна [656], А. Скудіна [665], К. Чумарової [758] та ін. Зокрема, 

С. Воронцовим екстремізм через свою підвищену соціальну небезпечність, 

значний суспільний резонанс злочинів, що скоюються екстремістськими 

угрупованнями, розглядається як «…абсолютизація насильницьких, 

неправових методів політичної боротьби, що характеризуються діями, 

спрямованими на насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на 

суверенітет держави, публічні заклики до здійснення протиправних дій з 

політичною, економічною, етнічною метою» [144, с. 4].  

Сучасні дослідники-правознавці констатують, що об’єктом злочинних 

посягань суб’єктів екстремістської діяльності є конституційний лад та 

суспільні цінності, що підлягають конституційному захисту [215, с. 3]. Серед 

кримінологічних характеристик екстремізму ними виокремлюються 

орієнтації суб’єктів екстремістської діяльності на здійснення пропаганди і 

використання насильства, інших крайніх засобів для досягнення політичних 

цілей. Крім того, кримінологічно значущими ознаками екстремістської 

діяльності, на думку зазначених науковців, є спроби використання окремими 

релігійними та націоналістично налаштованими громадськими діячами 

методів кримінального терору для досягнення поставленої мети, намагання 

камуфлювати діяльність злочинних угруповань радикальними політичними 

гаслами тощо [144, с. 3–4]. На увагу заслуговують дослідження українських 

науковців І. Білоус [74], М. Ларкіна [372], В. Явір [795], що зосереджуються 

на проблемах протидії окремим виявам екстремізму. 

Наведені вище обставини, на думку зазначених дослідників, 

актуалізують необхідність теоретико-правового обґрунтування політики 
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запобігання і протидії виявам екстремізму, розробки і впровадження 

ефективних механізмів антиекстремістської діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що включатиме, зокрема, й систему 

профілактики поширення радикалістських ідей та екстремістських практик у 

сучасному молодіжному середовищі. 

Правова сутність екстремістської діяльності як системи викликів і 

загроз національній безпеці держави, особливості взаємозв’язків екстремізму 

і тероризму знайшли своє відображення у дослідженнях Ю. Антоняна, 

Г. Белокурова, А. Боковікова [790], А. Боташової [86], В. Бурковської [89; 

711], В. Глотова [156], Е. Гурієвої [172], Т. Корнілова [309], І. Кошового 

[335], А. Матвєєва [427], Б. Мартиненка [422–423], В. Меркурьєва, 

І. Гладкова, Д. Соколова [433], Д. Ольшанського [499], М. Романова [644], 

К. Сазанової [652], Р. Тамаєва [696–697], Л. Тамайка [698] та ін. Зазначені 

автори особливу суспільну небезпеку екстремізму пов’язують із його 

можливими трансформаціями у терористичну діяльність, що передбачає акти 

диверсій, підпалів, погромів з метою залякування населення і здійснення 

таким чином впливу на процес ухвалення рішень органами державної влади 

та управління.  

Фактично екстремістська діяльність, за визначенням К. Сазанової, є 

своєрідним «периферійним полем» тероризму [652, с. 8], адже сприяє 

формуванню у суспільстві атмосфери нетерпимості, визнанню пріоритету 

насильницьких методів розв’язання соціальних суперечностей над 

консенсусними, втягненню окремих прошарків населення, особливо молодих 

людей, в орбіту протиправної діяльності тощо. Вагому роль у скоєнні таких 

резонансних злочинів відіграють створювані суб’єктами екстремістської 

діяльності незаконні воєнізовані формування, на чому особливу увагу 

акцентують П. Агапов, А. Хлебушкін [3], І. Морозов [458] та ін.  

У безпековому контексті досліджують радикалізм та екстремізм і 

фахівці Національного інституту стратегічних досліджень П. Вознюк [142], 

М. Гуцало [194; 231], О. Корнієвський [315–318], М. Паламарчук [516–517], 
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М. Розумний [638–642; 712–713] та ін. У наукових розвідках зазначених 

авторів проаналізовано проблеми формування перспективних напрямів 

державної політики з протидії екстремістській та терористичній діяльності, 

визначення чинників ескалації і конкретизації сутності радикалізму та 

екстремізму як системи викликів і загроз національній безпеці України, 

правового унормування кваліфікації діянь, визначення форм участі та 

співучасті, принципів застосування покарань за злочини екстремістської 

спрямованості тощо. 

З-поміж інших наукових праць українських авторів, присвячених 

проблематиці поширення радикалізму та екстремізму, варто відзначити 

публікації В. Боярова [87], В. Головка [162], В. Канціра [271], Г. Марченко 

[425], Б. Петренка [523–526], Д. Савочкіна [651], М. Шутого [779]. Ці 

науковці висвітлюють проблеми визначення передумов, причин та 

особливостей виникнення політичного радикалізму та екстремізму, розробки 

нормативно-правового забезпечення та організації протидії з боку держави 

виявам радикалізму та екстремізму, формування методики розслідування 

злочинів екстремістської спрямованості тощо. Разом з тим необхідно 

зазначити, що проблема поширення радикалізму та екстремізму у вітчизняній 

науці на сьогодні має досить фрагментарне висвітлення, а переважна 

більшість авторів, намагаючись осмислити сутність цього явища, надає 

перевагу виключно описово-констатаційним методам дослідження. 

Отже, екстремізм як складне політико-правове явище характеризується 

низкою кримінологічних ознак. Криміногенність екстремізму зумовлюється 

впливом делінквентних спільнот, використанням суб’єктами екстремістської 

діяльності протиправних, відверто злочинних способів досягнення 

поставлених цілей. Значущість суспільної небезпеки радикалізму та 

екстремізму суттєво підвищується через можливе використання його 

суб’єктами терористичних методів, що сприяє поширенню у суспільстві 

алармістських настроїв і негативно впливає на стабільність функціонування 

політичних і державних інститутів.  
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Багатоаспектність, полікомпонентність і варіативність виявів цього 

феномену у реальному житті зумовлює неоднозначність, а в окремих 

випадках і концептуальну невизначеність його політико-правової сутності. 

Через це перспективними напрямами правового осмислення сутності 

радикалізму та екстремізму лишаються визначення його ознак і соціальної 

зумовленості, встановлення критеріїв суспільної небезпеки та 

протизаконності, розробки уніфікованих класифікаційних схем, які б 

створювали адекватне і всебічне уявлення про соціально-правову природу, 

різновиди і модифікації цього явища. Наявність концептуально оформленої, 

науково обґрунтованої системи уявлень про правову сутність радикалізму та 

екстремізму дозволить, на нашу думку, забезпечити розробку і впровадження 

ефективних стратегій і механізмів профілактики, запобігання і протидії 

цьому явищу. 

У центрі уваги представників історико-політологічного підходу 

перебувають проблеми походження суб’єктів молодіжного радикалізму та 

екстремізму, набуття цим явищем інституціоналізованих форм та їх 

трансформації, особливості маніфестації у суспільному житті та її ідейно-

політичного обґрунтування. Категоріальна невизначеність досліджуваного 

феномену не вирішує проблему протидії викликам і загрозам національній 

безпеці держави з боку суб’єктів політичного радикалізму та екстремізму. 

Через це актуалізація екстремістських виявів у сучасних політичних 

процесах зумовлює необхідність розробки і систематизації понятійно-

категоріального апарату, який адекватно відображав би сутнісні ознаки цього 

явища. Загрозливі масштаби поширення радикалізму та екстремізму, 

насамперед у молодіжному середовищі, його поступове переростання із 

спорадичних виявів у системне явище політичного життя змушує сучасних 

дослідників переглянути наявні історико-політологічні концепції його 

сутності. У цьому контексті об’єктом дослідницької уваги стають проблеми 

формування «екстремальної свідомості» як передумови виникнення 

молодіжного радикалізму і екстремізму, чинники ескалації молодіжної 
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протестності, стилістичні особливості її інституалізованих форм, смислове і 

знаково-символічне наповнення радикалістських політичних доктрин тощо. 

Концептуальним підґрунтям сучасних історико-політологічних 

досліджень феномену молодіжного радикалізму та екстремізму є теорія 

соціальної аномії Е. Дюркгейма та Р. Мертона, теорія соціалізації 

Т. Парсонса, теорії молодіжної делінквентності, розроблені А. Коеном, 

Р. Клауордом, Л. Оуліном та ін. Подальшого розвитку історико-

політологічне осмислення сутності молодіжного радикалізму та екстремізму 

набуло у працях західноєвропейських та американських теоретиків феномену 

політичної культури Г. Алмонда, С. Верби [12–13], М. Дюверже [213], 

Г. Лассуела [373] та ін.  

Поступово у системі політичних наук було сформовано наукове 

визначення сутності радикалізму як комплексу безкомпромісних ідей та 

настанов, що передбачають прискорене, революційне оновлення суспільних 

процесів. Цей комплекс є своєрідною мотиваційною матрицею, що сприяє 

консолідації соціально активної молоді, яка прагне швидких і якісних змін, і 

визначає шляхи досягнення цих суспільних перетворень. 

На відміну від західноєвропейських та американських науковців, які 

намагались осмислити явище молодіжного радикалізму та екстремізму, 

виходячи з вікових, соціально-психологічних і соціокультурних 

особливостей молоді, у радянському науковому середовищі домінував 

соціально-класовий підхід щодо цього явища. Масові заворушення у 1960-х–

1970-х рр. у низці країн Західної Європи та США, у яких провідним рушієм 

була саме молодь, студентські бунти і маніфестації визначались радянськими 

дослідниками як наслідки занепаду капіталістичного світу, що 

неспроможний забезпечити гідні соціальні умови існування для молоді. Така 

категоричність в оцінках цього феномену пояснюється насамперед 

залежністю радянської системи соціогуманітарних наук від офіційної 

ідеологічної ортодоксії. 
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Тим не менш, попри жорсткі ідеологічні обмеження, радянські 

науковці також зробили значний внесок в осмислення феномену 

молодіжного політичного радикалізму та екстремізму. Зважаючи на 

необхідність дотримання офіційно проголошеного ідеологічного курсу щодо 

неможливості існування таких явищ в умовах «розвиненого соціалізму», 

вони досліджували матеріали, що стосувались західноєвропейських і 

американських лівацьких і ультраправих екстремістських і терористичних 

угруповань. У низці досліджень А. Грачова [165], В. Вітюка, С. Ефірова [135] 

та ін. значну увагу приділено аналізу соціально-економічних і суспільно-

політичних передумов виникнення і поширення молодіжного радикалізму та 

екстремізму. Поглиблення соціально-класового і майнового розшарування 

капіталістичних суспільств, на думку цих авторів, неухильно призводить до 

появи і поширення різних форм політичного насильства як засобів 

досягнення поставлених цілей.  

Особливого значення радянські науковці надавали проблемам 

зростання реваншистських настроїв у післявоєнній Німеччині та Італії, появи 

та поширення неофашистських рухів у західноєвропейських країнах. 

Ґрунтовний аналіз соціальної бази правих екстремістів, суспільно-політичні 

механізми активізації їхньої діяльності і критика праворадикальних доктрин 

містяться у наукових працях О. Галкіна [149], А. Бланка [75], А. Єфремова 

[219], В. Ломейка [406], Б. Лопухова [409], Г. Філатова [737] та ін., які стали 

класичними для сучасних дослідників феноменів фашизму та неофашизму. 

Проте тотальна ідеологізація радянського суспільствознавства суттєво 

звужувала можливості для визначення об’єктивних причин виникнення і 

поширення молодіжного радикалізму та екстремізму, визначення його 

сутнісних ознак і характеристик. Поступова демократизація суспільних 

відносин у СРСР у другій половині 1980-х рр. зумовила поступове зняття 

ідеологічних нашарувань із суспільствознавчих досліджень. Стрімка 

ескалація насильства, конфлікти на міжнаціональному ґрунті, посилення 

сепаратистських тенденцій у деяких республіках СРСР змусили радянських 
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науковців змістити акценти своїх досліджень у площину виявлення і 

вивчення нових форм політичної участі населення, формування його ідейно-

політичних уподобань тощо. 

Активізація радикалістських настроїв і поширення екстремістських 

практик обґрунтовувались радянськими науковцями впливом насамперед 

етноконфесійних чинників. У цей період у дослідженнях Р. Абдулатіпова [1], 

Л. Дробіжевої [202], Е. Паїна [515], В. Тишкова [703–704] та ін. 

констатується недооцінка радянськими суспільствознавцями 

конфліктогенного потенціалу етноконфесійних чинників розвитку 

суспільних відносин. Поява у СРСР рухів, що відкрито декларували 

екстремістські погляди і гасла, пов’язується цими науковцями із зростанням 

національної самосвідомості населення, актуалізацією суспільного інтересу 

до проблем етноконфесійної ідентичності окремих етносів і націй, кризою 

міжнаціональних відносин, що зумовлювала посилення соціального 

напруження і суперечностей, які набувають форм етнонаціональних 

конфліктів [1, с. 188; 703, с. 6–7; 704, с. 31].  

У подальшому аналіз етноконфесійних конструктів як значної 

компоненти радикалістських доктрин міститься у наукових дослідженнях 

О. Зоріна [241], О. Лапіна [370], Ю. Лаптєвої [371], А. Муканової [463], 

Н. Мухаметшиної [465], Є. Плужнікова [533], В. Шарової [767] та ін. 

Націоналістична фразеологія, на думку цих авторів, є значущим 

мобілізаційним механізмом консолідації екстремістського середовища. 

Зазначені автори пояснюють таке твердження можливостями 

націоналістичних компонентів (цінностей, архетипів, міфів, символів тощо), 

які є вагомими складниками радикалістських ідеологічних доктрин, дієво 

впливати на формування афективних станів окремих індивідів або певних 

соціальних груп [371, с. 20; 465, с. 56; 767, с. 10]. Тому екстремістські 

доктрини, ідейними засадами яких є радикальний націоналізм, набувають 

вигляду ідеологізованої ксенофобії, оформленої, як, зокрема, підкреслює 
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В. Шарова, у вигляді політичної теорії, що використовується для 

обґрунтування деструктивної практики суб’єктів екстремізму [767, с. 11].  

Також ідеологічні складники сучасних суб’єктів молодіжного 

радикалізму та екстремізму проаналізовано у працях А. Кузьміна [357–359], 

М. Матиля [428; 826], Д. Плотнікова [532], А. Умланда [717–721; 841–842] та 

ін. 

Таким чином, вагомими чинниками екзальтації радикалістських ідей та 

ескалації екстремізму є пропаганда національно-культурної виключності 

окремих етногруп, артикуляція їх конфесійних особливостей тощо. За таких 

умов етноконфесійні конструкти стають важливим компонентом 

радикалістських доктрин, що визначають деструктивний характер діяльності 

екстремістських угруповань. Зважаючи на це, при розробці та впровадженні 

технологій із запобігання і протидії екстремістським виявам необхідно 

передбачати заходи щодо гармонізації етноконфесійних відносин з метою 

усунення потенційних чинників ескалації екстремізму. 

Комплексний аналіз чинників посилення екстремізму і активізації 

діяльності молодіжних радикальних угруповань міститься у дослідженнях 

Р. Амірокової [17], А. Аршинової [31], Є. Гречкіної [166–168], А. Дибірова 

[668], О. Євтюшкіна [216], О. Кетова [280], І. Морозова [455–459], С. Котова 

[332], І. Лопатіна [408], Ю. Сентюріна [657] та ін. Складність і 

суперечливість власної ідейно-політичної природи молодіжний політичний 

радикалізм та екстремізм, як підкреслюють зазначені науковці, найяскравіше 

виявляє у періоди глибинних соціальних трансформацій [17, с. 3–4]. 

Визначаючи це явище як комплексне, що поєднує специфічну ідеологію, 

механізми етносоціальної та релігійної мобілізації [17, с. 11], вказані автори 

наголошують на схильності суб’єктів екстремістської діяльності до 

пропаганди і надмірного застосування насильства для досягнення своїх 

політичних цілей [408, с. 10; 168, с. 10]. Здатність до соціальної мімікрії 

зумовлює можливості швидкого поширення екстремізму на різні сфери 

суспільного життя, зокрема політичну, культурну, релігійну тощо [657, с. 4].  
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Причинами поширення радикалістських настанов та екстремістських 

настроїв у молодіжному середовищі зазначені вище дослідники вважають 

деформацію процесів формування і розвитку особистості, зниження 

показників громадянськості та патріотизму, рівня загальнокультурного 

розвитку, криміналізацію свідомості молоді в умовах соціально-економічної 

кризи [216, с. 14]. Особливий наголос при цьому робиться на 

інструментальній ролі молодіжних екстремістських угруповань, які можуть 

використовуватись конкуруючими політичними елітами у боротьбі за владу 

[31, с. 4].  

У контексті історико-політологічного осмислення сутності 

молодіжного радикалізму та екстремізму актуальними є дослідження 

українських науковців, присвячені проблемам політичної соціалізації 

молодого покоління (Н. Юрій [793], Я. Подолян [540]), формуванню його 

політичної культури (В. Бебик [65], М. Головатий [65; 157–158], В. Ребкало 

[65], М. Остапенко [511], А. Карнаух [273], О. Морозова [460]), визначенню 

перспективних напрямів реалізації державної молодіжної політики 

(М. Перепелиця [522], Є. Бородін [85], О. Кулініч [363], С. Цибін [748]), 

розвитку організованого молодіжного руху в Україні (М. Кербаль [279], 

В. Головенько [159–161], О. Корнієвський [161; 317], В. Якушик [317], 

В. Кулик, Т. Голобуцька, О. Голобуцький [361], О. Старинець [680], 

К. Захаренко [232], М. Гуцалова [176]).  

Історичні аспекти зародження і розвитку екстремістських угруповань 

досліджують Е. Андрющенко [23–30], А. Мінаєв [445], С. Васильченко [98], 

М. Гош [163], Т. Рева [624], С. Сорока [677], К. Федоренко [731], 

А. Шеховцов [772] та ін. Значний масив довідкової інформації, що стосується 

діяльності радикальних та екстремістських рухів, міститься у наукових 

оглядах О. Верховського [132–133; 797–798; 843], Г. Кожевникової [293], 

В. Лихачова [401–402], М. Розальської, О. Сибірєвої [344]. Дослідження цих 

авторів дозволяють розглянути молодіжний радикалізм та екстремізм як 

складний соціально-політичний феномен, визначити об’єктивні умови його 
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виникнення, чинники ескалації, простежити особливості трансформації 

інституцоналізованих форм і вплив на перебіг політичних процесів в Україні.  

Нами уже неодноразово зазначалось, що суб’єкти радикалізму та 

екстремізму відзначаються наявністю значного конфліктогенного, 

деструктивного потенціалу. Через це їхня діяльність пов’язується із 

підвищеною суспільною небезпекою і загрозою для стабільного розвитку 

держави. Відповідно, значний масив наявних історико-політологічних праць 

присвячено проблемам розробки ефективних стратегій і механізмів протидії 

викликам і загрозам з боку суб’єктів екстремістської діяльності.  

Безпекові аспекти запобігання і протидії екстремізму проаналізовано у 

дослідженнях Н. Бааль [34–39], Р. Гетца [153], В. Глотова [156], С. Кутіліна 

[367], О. Кравчук [337–338], Р. Курбанова [366], О. Понедєлкова і С. Кузіної 

[545], Є. Тукумова [710], К. Оліфіренко [498] та ін. Екстремізм як система 

загроз і викликів національній безпеці держави, як вважають згадані автори, 

виявляється насамперед у його спрямованості на зміну конституційного ладу 

країни насильницькими методами, ескалацію етнічних, конфесійних і 

політичних конфліктів, порушення стійкості політичної влади [37, с. 15; 153, 

с. 3; 156, с. 4; 710, с. 9]. У цьому контексті завданнями окремих 

саморадикалізованих індивідів та екстремістських угруповань є захоплення і 

утримання політичної влади або її дестабілізація через застосування 

нелегітимних насильницьких методів політичної боротьби [153, с. 8]. 

Атрибутивними ознаками суб’єктів екстремістської діяльності є радикалізм 

політичних орієнтацій і настанов, крайні форми фанатизму або нігілізму, а 

результатами їхньої протиправної діяльності є знищення демократичної 

політичної системи і насильницький примус усього суспільства до диктатури 

на ідеократичних засадах [498, с. 13]. 

Також у дослідженнях С. Булгакова [88], О. Давидової-Мартинової 

[182], О. Дугіна [208; 211], І. Поддубського і С. Шиптенка [535–539; 774], 

А. Семченкова [655], О. Шеріса [770] та ін. з безпекової точки зору 

екстремізм розглядається як результат розробки і реалізації несилових 
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технологій руйнування базових засад політичної системи, інформаційно-

психологічних впливів і ненасильницьких тактик дестабілізації 

внутрішньополітичної ситуації у державі.  

Таким чином, у межах історико-політологічного підходу поява та 

розвиток молодіжного радикалізму та екстремізму обґрунтовується 

глибинними суспільними трансформаціями, що супроводжується кризою 

традиційних інститутів політичної соціалізації та адаптації молодого 

покоління. Як наслідок, молодь виявляється позбавленою можливостей 

впливати на суспільні процеси, що обумовлює її звернення до протестних 

форм суспільно-політичної активності, які згодом набувають 

радикалістського та екстремістського забарвлення. Також вагомим чинником 

зростання екстремістських настроїв у молодіжному середовищі є ескалація 

напруження у сфері міжнаціональних відносин, а етноконфесійні конструкти 

стають значущим компонентом різних модифікацій екстремістської ідеології.  

Деструктивний потенціал молодіжного радикалізму та екстремізму 

виявляється у застосуванні насильницьких методів з метою досягнення 

поставлених цілей (спроби дестабілізації суспільно-політичної ситуації, 

посягання на конституційний лад та громадську безпеку в країні). 

Характерними ознаками екстремістськи налаштованих груп та окремих осіб є 

нігілізм та фанатизм при відстоюванні власних світоглядних принципів, що 

призводить до зневажання прав інших людей та порушення принципів 

мирного співіснування, які склалися у суспільстві. Інколи екстремістські 

групи стають інструментами впливу та тиску на систему державно-

політичної влади, сприяючи поширенню опозиційних настроїв серед 

населення, провокуючи зростання суспільно-політичного напруження у 

суспільстві. Тому для сучасних науковців актуальними завданнями є 

розробка комплексу заходів зі зниження агресивного потенціалу 

молодіжного середовища, спрямування його у творче конструктивне русло 

суспільного життя, забезпечення неконфліктного існування представників 
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різних молодіжних спільнот, визначення стратегій зі зняття суспільно-

політичного  напруження на локальному та загальнодержавному рівні.  

Окреслена вище множинність науково-дослідницьких підходів 

обумовлена тим, що політичний радикалізм та екстремізм є багаторівневим 

явищем, здатним поширювати свій вплив на різні сфери суспільного життя, 

ставши вагомим чинником дестабілізації соціально-економічної та 

політичної ситуації в країні. Специфіка виявів цього явища привертає увагу 

представників різних соціогуманітарних наук, що підкреслює його 

системний та багатоаспектний характер і зумовлює вироблення 

міждисциплінарних підходів до його дослідження. 

 

 

1.2. Закономірності та особливості поширення політичного 

радикалізму й екстремізму в молодіжному середовищі України 

 

Молодіжне середовище є соціальним феноменом, якому притаманні 

специфічні риси свідомості, поведінки, стилю життя, ціннісних та ідейних 

орієнтацій. Характерними соціально-психологічними рисами сучасної молоді 

є підвищена тривожність, емоційна збудливість і психологічна 

нестабільність. Саме молодь виявляється найбільш чутливою до дисгармонії 

у різних сферах суспільного життя. Тому процес пізнання та освоєння 

молодими людьми соціального світу може супроводжуватися 

різноманітними конфліктними виявами, зумовленими надмірною 

збудливістю та емоційністю, коливаннями настрою та оціночних суджень.  

Пошуки молодими людьми альтернативних можливостей адаптації до 

вкрай нестабільних умов сучасного життя зумовлює поширення 

різноманітних форм самоорганізації, що можуть забезпечувати ілюзорне або 

реальне відчуття колективної захищеності, сприяти набуттю й закріпленню 

умовно стабільного статусу в суспільстві. Самоорганізація молодих людей 

відбувається у межах різноманітних субкультур, неформальних ініціатив і 
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самодіяльних організацій. У цьому контексті ми погоджуємось із думкою 

С. Ковальчука, який вважає, що діяльність таких самоорганізованих індивідів 

є однією із інституціональних форм адаптації молодого покоління до тих 

вимог і проблем, які супроводжують молодь на початку самостійного 

дорослого життя. Також, на його думку, це є особливим способом інтеграції 

молодих людей до сфери громадської самодіяльності і відповідальності [288, 

с. 8]. Такі спільноти можуть сприяти зростанню суспільно-політичної 

активності молодих людей, розвитку їхньої економічної підприємливості і 

художньої творчості або, навпаки, провокувати розвиток негативних 

соціальних девіацій, зокрема зростання підліткової злочинності, наркоманії, 

алкоголізму й поширення серед молоді інтолерантних настанов і переконань. 

Набуття цими спільнотами екстремістських ознак найчастіше відбувається 

через бажання і спроби облаштувати соціальну реальність згідно із своїми 

баченнями. Схильність до швидких і радикальних суспільних змін через 

використання насильницьких методів досягнення своїх цілей зазвичай 

виявляється внаслідок соціальної незрілості та недостатнього життєвого 

досвіду молодих людей. 

Відсутність стабільних життєвих орієнтирів і недостатня підтримка з 

боку старшого покоління зумовлює пошуки молодими людьми нових 

суспільних ідеалів, зразків для наслідування, шляхів реалізації власних 

творчих ініціатив. Через це цінності і норми «світу дорослих» визнаються 

представниками молодого покоління хибними та надмірно консервативними, 

а тому підлягають заміні альтернативними соціокультурними продуктами, 

що відтворюються молодіжним середовищем. Брак життєвого й 

професійного досвіду, несформованість ціннісних і культурних орієнтацій, 

розмитість духовних факторів самоідентифікації суттєво ускладнюють 

процес набуття молодими людьми стабільного соціального статусу у 

суспільстві. Зазначені умови створюють своєрідну духовно-мотиваційну 

матрицю для появи і поширення серед молоді опозиційних і протестних 

настроїв, які згодом можуть набувати політичного забарвлення.  
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Як бачимо, невизначеність умов соціального становлення сприяє 

поступовому відчуженню депривованої частини молодіжного середовища від 

соціуму. Формуванню і поширенню протестних настанов серед молодих 

людей сприяє соціокультурна діяльність таких молодіжних спільнот, які 

намагаються сформувати власну оригінальну картину світу, систему норм, 

цінностей і смисложиттєвих орієнтирів. Соціокультурні системи цих 

молодіжних груп можуть доповнювати домінантний в суспільстві 

культурний комплекс або, навпаки, перебувати в опозиції щодо нього. Через 

це діяльність самоорганізованих молодіжних ініціатив позначається 

демонстративним відхиленням від стандартизованих загальновизнаних 

правил поведінки, що, на переконання носіїв альтернативних цінностей, 

заважають становленню і всебічному розвитку молодої особистості. 

Намагання уникнути управлінського та регулятивного впливу з боку 

офіційних державних інститутів зумовлює процеси радикалізації свідомості і 

практики самоорганізованих молодіжних спільнот. У Радянському Союзі 

через заперечення теорій західноєвропейських і американських науковців 

щодо фрагментації культурного ядра суспільства, що, своєю чергою, 

зумовлює появу окремих культурних підсистем, тобто субкультур, такі 

молодіжні ініціативи визначались як «неформальні об’єднання молоді», що 

мало насамперед підкреслювати їх неправовий статус. Цим терміном або 

похідним від нього визначенням «неформали» у 1980-х рр. співробітники 

органів внутрішніх справ, працівники партійних і комсомольських установ 

маркували різноманітні неофіційні, самодіяльні молодіжні спільноти. 

Тривалий період він мав виключно презирливе забарвлення, але згодом став 

втрачати своє негативно-оцінювальне навантаження і набув статусу 

самоназви різноманітних молодіжних течій і рухів, яка, на переконання їхніх 

представників, мала підкреслювати власну індивідуальну неповторність та 

оригінальність ідейно-стильової маніфестації.  

На сьогодні науковцями сформовано кілька визначень сутності та ознак 

неформального молодіжного середовища. Зокрема, О. Якуба вважає його 
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системою субкультурних спільнот і різноманітних форм неорганізованої 

молодіжної діяльності, що перебувають у взаємозв’язку між собою та 

суспільством загалом [799, с. 128]. С. Левікова з урахуванням специфічних 

особливостей існування неформальних об’єднань молоді підкреслює, що 

вони виникають автономно й спонтанно, об’єднуються на підставі спільних 

ідеалів та інтересів, що суттєво відрізняються від офіційно встановлених у 

суспільстві. Завданням кожного неформального молодіжного утворення, як 

зазначає дослідниця, є відтворення ціннісно-смислової системи, що зовсім не 

схожа на наявні у суспільстві світоглядні орієнтири [378, с. 167].  

Думку про виникнення і розвиток неформальних об’єднань молоді на 

підставі суб’єктивних потреб, інтересів і прагнень молодих людей незалежно 

від того, збігаються інтереси цих груп з інтересами суспільства чи суперечать 

їм, відстоює С. Свечніков. Серед притаманних особливостей таких об’єднань 

дослідник відзначає ескапізм, що виявляється в ігноруванні суспільних 

правил та зразків, дистанціюванні від них, а тому зумовлює формування у 

молоді протестних настроїв щодо суспільства [654, с. 13–14]. С. Ковальчук 

констатує наявність у неформальному молодіжному середовищі орієнтацій 

на досягнення суспільно-політичних змін в країні і забезпечення змістовного 

проведення вільного часу для молоді [288, с. 8–9]. 

Альтернативістські соціокультурні процеси, що відбуваються 

всередині неформального молодіжного середовища, поглиблюють стан 

відчуженості молоді від суспільства. Тому вагомою підставою для 

радикалізації молодіжного середовища є поширення альтернативних уявлень 

і бачень щодо змістовної насиченості соціокультурних процесів. Намагання 

відстояти індивідуальну неповторність зумовлює фрагментацію молодіжного 

середовища за уподобаннями, стилями, художніми смаками тощо. Поява і 

розвиток різноманітних самоорганізованих молодіжних течій неодмінно 

супроводжується конфліктами з домінантною в суспільстві системою норм і 

цінностей. Спроби відстояти власні соціокультурні продукти та намагання 

поширити їх вплив зумовлює звернення молоді до неконвенціональних, 
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деструктивних методів досягнення власних цілей. Через це така специфічна 

форма соціальної активності молоді створює підстави для появи і поширення 

екстремізму, адже енергія молодих людей спрямовується на деконструкцію 

та руйнування усталених засад різних сфер суспільного життя, зокрема 

політичного. 

У зазначеному процесі ми умовно виокремлюємо кілька етапів, які 

можна позначити як «соціальний критицизм», «відчуження» та «бунт». 

Соціальний критицизм формується під впливом невизначеності соціального 

статусу, песимістичності соціальних очікувань, ілюзорності соціальних 

перспектив для молодого покоління. Пошуки молодими людьми ефективних 

можливостей духовної і соціальної самоідентифікації зумовлюють 

відтворення ними соціокультурних цінностей, які є альтернативою для 

панівного у суспільстві культурного комплексу. Демонстративне заперечення 

його норм і цінностей призводить до маргіналізації найбільш депривованої 

частини молодіжного середовища. Російський науковець Л. Шабанов 

визначає цей стан молоді як «вимушену маргінальність», коли замінником 

наявної у суспільстві системи цінностей та базованих на них поведінкових 

стереотипів стають різні форми девіантної і асоціальної поведінки. За таких 

умов матеріальна забезпеченість не визнається вагомим критерієм соціальної 

статусності, а побутовий мінімалізм, навпаки, стає альтернативою усталеним 

зразкам суспільної поведінки [762, с. 17–18]. 

Таким чином, соціальний критицизм, що випливає із невдоволеності 

молодими людьми своїм становищем у суспільстві, сприяє появі контурів і 

змістовних ознак молодіжного протесту. Невизначений, а подекуди й 

маргінальний, стан окремих прошарків молоді формує у неї протестні 

настанови щодо уявного лицемірства та надмірно святенницької моралі 

старшого покоління. Крім того, об’єктом критики стає високий соціальний 

статус окремих осіб у суспільстві, що визначається насамперед показниками 

їхнього матеріального добробуту. Соціальний критицизм поєднується із 

усвідомленням молодими людьми необхідності суспільних змін з метою 
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перетворення наявного у них соціального статусу на більш високий. 

Зазначені обставини, своєю чергою, зумовлюють появу і поширення ідей 

нетерпимості та радикалізму, що у подальшому втілюються у різноманітні 

екстремістські практики. 

Демонстративне заперечення суспільних норм і цінностей або 

намагання замінити їх власними об’єктивно зумовлюють поступове 

відчуження молоді від суспільства. Зазначений етап соціальної активності 

молодих людей є не лише результатом їх ставлення до наявної соціальної 

реальності, а постає як специфічна форма адаптації до складних життєвих 

умов. Соціальне відчуження є ілюзорною можливістю подолати проблеми, 

що заважають самовизначенню молоді і набуттю бажаного соціального 

статусу.  

Проте, у реальному житті відчуження позбавляє молодь можливостей 

набути бажаний, стабільний соціальний статус, кристалізує і закріплює 

невизначений, а у багатьох випадках маргінальний стан депривованих 

прошарків молоді у суспільстві, що, своєю чергою, зумовлює суттєву 

радикалізацію молодіжної свідомості.  

Ідейний базис радикально налаштованої молоді відзначається 

надмірною агресивністю, підвищеною конфронтаційністю та ворожістю, 

безкомпромісністю щодо необхідності суспільних перетворень. Остання 

обставина переносить соціальний протест молоді, який з огляду на кризовий 

стан сучасного суспільства є у багатьох випадках цілком обґрунтованим, у 

делінквентну площину. Таким чином поведінка молодих людей набуває 

протиправних ознак, що під дією випадкових чинників може 

трансформуватись у різні форми екстремістської діяльності. 

Бунт як піковий етап розвитку соціально-протестної активності молоді 

є наслідком впливу на неї кризових соціально-економічних, соціокультурних 

і суспільно-політичних чинників. Він виявляється через поширення 

інформації інтолерантного змісту, актів невмотивованого насильства щодо 

окремих індивідів або їх груп, які не поділяють світоглядних переконань 
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депривованих прошарків молоді або заважають здійсненню ними 

протиправної діяльності. Такі деструктивні тенденції особливо яскраво 

виявляються у політичній сфері, де найбільш поширеною формою 

молодіжного екстремізму є вуличний протестний акціонізм. Участь у таких 

заходах набуває символічного характеру, що спричинює появу 

естетизованих, субкультурних форм екстремістської діяльності. Її вагомими 

складниками стають вироблення і надмірна артикуляція системи цінностей 

екстремістських угруповань, поява специфічних зовнішніх атрибутивних 

ознак, сленгу тощо. Втілений у екстремістській практиці молодіжний протест 

має ірраціональний, стихійний, слабко усвідомлений характер, де насильство 

є своєрідним психологічним механізмом самоствердження у суспільстві. 

Викладене вище дає підстави зафіксувати залежність між формуванням 

молодіжної протестності і радикалізму та кризовим станом суспільних 

відносин. Психологічне відчуття безвиході, творча і професійна 

нереалізованість сприяють екзальтації протестних настроїв серед молоді 

довкола уявного «ворога». Під це визначення потрапляють індивіди з 

високим соціальним статусом, соціальні групи або об’єднання громадян, які 

відстоюють погляди, несумісні із світоглядом молодих радикалів, політичні і 

державні інститути, що перешкоджають їх протиправним вчинкам.  

Специфіку взаємовідносин саморадикалізованих індивідів або їх груп із 

соціумом доцільно визначити як «латентний конформізм» або «обернену 

солідарність», оскільки траєкторія їхньої поведінки безпосередньо залежить 

від суспільних змін і перетворень. Поширення серед молоді соціального 

критицизму, протестних настроїв та нігілістичних орієнтацій обумовлюється 

соціально-економічними негараздами, кризою системи духовних цінностей, 

політичною поляризацією суспільства, що, своєю чергою, спричинює 

пошуки молодими людьми можливостей адаптації до цих суспільних 

катаклізмів. Подолання наявних у суспільстві кризових тенденцій зумовлює 

зниження конфліктогенного потенціалу молодіжних радикальних груп та 

деактуалізує екстремістські форми соціальної активності молоді. Крім того, 
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цьому сприяє дорослішання і набуття молодими людьми життєвого досвіду. 

Ці обставини нівелюють максималізм та безкомпромісність, знижують 

рівень агресивності та радикалізму серед молоді. 

Поширення радикалізму та екстремізму у сучасному молодіжному 

середовищі України має свої специфічні закономірності та особливості. 

Суспільні перетворення, що розпочалися в Україні наприкінці 1980-х рр., 

характеризувалися появою та стрімким розвитком кризових явищ у 

соціально-економічній, суспільно-політичній та соціокультурній сферах. 

Аналізуючи передумови виникнення і поширення екстремізму у 

пострадянських країнах, російська дослідниця Р. Амірокова цілком слушно, 

на наш погляд, зазначає: «Політичні реформи перехідного періоду виявилися 

такими складними і суперечливими, що зумовили появу і в процесі своєї 

еволюції супроводжувалися зростанням націоналістичних настроїв і 

настанов, політичної та етнічної нетерпимості, розширенням поля соціальної 

конфліктності» [17, с. 3]. Ці обставини негативно вплинули на процес 

соціального становлення української молоді, формування її соціального 

самопочуття та зумовили суттєву деформацію її ціннісних орієнтацій.  

Властивий молоді максималізм і радикалізм суджень, надмірно 

експресивне емоційно-чуттєве ставлення до суспільних катаклізмів сприяє 

накопиченню у молодіжній свідомості значного екстремального потенціалу, 

який виявляється у поведінкових практиках, що відхиляються від норм, 

санкціонованих і схвалених суспільством. Слушною з цього приводу є думка 

Є. Кубякіна, який виникнення цієї сутнісної властивості свідомості і 

поведінки сучасної молоді обґрунтовує необхідністю для молодих людей 

подолати внутрішні суперечності, які є наслідками амбівалентних почуттів, 

таких як сором’язливість і агресивність, відкритість і замкнутість, нігілізм і 

фанатизм [355, с. 127].  

Цілком закономірно, що негативні вияви таких почуттів 

спостерігаються у різних формах молодіжної протестності. Разом з тим 

властива молоді екстремальність, що втілюється у її радикалістських 
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орієнтаціях, може мати конструктивне спрямування, сприяючи 

зосередженню громадської думки на наявних суспільних проблемах і 

пропонуючи власні шляхи їх розв’язання. Тому молодіжний радикалізм 

інколи постає як вагомий чинник суспільних інновацій, виконуючи роль 

своєрідного каталізатора реалізації об’єктивних потреб молоді щодо 

самоствердження у суспільстві, набуття нею стабільного соціального статусу, 

вироблення стійких життєвих позицій і ціннісних орієнтацій. 

Зародження радикалізму у сучасному молодіжному середовищі 

України варто шукати у діяльності неформальних молодіжних ініціатив, які 

виникали на противагу наявним офіційним суб’єктам реалізації державної 

молодіжної політики. Властивий молоді романтизм, бунтарський дух, 

максималістські, завищені соціальні очікування зумовлювали скептичне 

ставлення молоді до соціальної дійсності, притаманній їй ідейній і 

культурній атмосфері. Своєю чергою, це спричинювало формування 

молодіжних груп, які мали альтернативні бачення розвитку суспільних 

відносин. Ці бачення поступово формували світогляд, що здебільшого 

втілювався як критика офіційної державної ідеології та культурних засад 

тогочасного суспільства.  

Зазначені світоглядні настанови відбивалися у відповідних системах 

норм і цінностей та базованих на них поведінкових стереотипах. 

Демонстративне заперечення домінантних у суспільстві норм і цінностей, 

спроби їх свідомого викривлення і абсурдизації виявлялися у різних формах 

антигромадської, девіантної поведінки. Девіантні явища, що поглиблюються 

впливом кризового стану суспільства, сприяють радикалізації свідомості 

молодіжного середовища, появі і поширенню ідей ерзац-революціонаризму, 

бунтарства та непокори принципам мирного співіснування, що склалися в 

суспільстві. Це обумовлює поступове відчуження молоді від суспільства, 

руйнування структурно-функціональних взаємозв’язків між ними.  

Радикалізм української молоді на початкових етапах свого розвитку 

характеризується пошуками можливостей її ідейно-культурної 
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самоідентифікації. Цей процес обумовив структурування неформальних 

молодіжних ініціатив за музичними течіями, стилями і манерами поведінки, 

суспільно-політичними уподобаннями його представників тощо. Стилістика 

таких молодіжних спільнот, що включала символи, знаки і ритуали, 

кодифіковані способи комунікацій, мала виключно важливе значення, адже 

забезпечувала розпізнавання та ідентифікацію власних представників і 

фактично визначала лінію їхньої поведінки. Надмірна артикуляція 

неформальними групами елементів власного стилю позиціонування 

закономірно зумовлювала їхнє відхилення від офіційного курсу, який 

здійснювали державні структури, відповідальні за реалізацію молодіжної 

політики (піонерська організація, ВЛКСМ, Комітет молодіжних організацій 

СРСР тощо). 

Неформальні співтовариства були змушені розвиватися в умовах 

специфічної культурної та інтелектуальної ситуації, детермінованої 

домінуванням однієї офіційно визнаної та підтримуваної владними 

структурами ідеології, що охоплювала усі сфери суспільного життя. 

Характерними ознаками цієї ситуації були сувора регламентованість й 

одноманітність культурних процесів, жорсткий ідеологічний контроль з боку 

держави, духовний застій, ідейний вакуум, брак можливостей вільно 

тиражувати альтернативні ідеї та інтелектуальні задуми.  

Серед вагомих чинників, які вплинули на формування протестного та 

соціально-нігілістичного потенціалу неформального молодіжного 

середовища, варто відзначити культурну західноєвропейську та 

американську «інтервенцію», під якою ми розуміємо поступове проникнення 

субкультурних ідеологій на територію Радянського Союзу, пропагування 

вестернізованих цінностей, способу і стилю життя, всебічну критику 

радянської політико-ідеологічної ортодоксії, методів державного управління 

та господарювання. Нерідко ця критика була необ’єктивною, орієнтованою 

не на раціональне, а на експресивне емоційно-чуттєве сприйняття, що 

зумовлювало часткове викривлення та абсурдизацію дійсної ситуації, що 
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склалася в СРСР. Тому ідейними орієнтирами для неформального 

молодіжного середовища слугували скопійовані або дещо модернізовані 

західноєвропейські та американські культурні орієнтири, що панували у 

мистецтві, музиці, моді, манерах поведінки тощо. Найбільш інтелектуально 

вибагливі представники неформальних спільнот зосередили свої творчі 

пошуки на поглядах, творчих ідеях і культурних продуктах зарубіжних і 

вітчизняних авангардистських течій у мистецтві.  

Філософсько-інтелектуальні та культурно-естетичні чинники впливу на 

процес радикалізації неформального молодіжного середовища тісно 

переплітаються із соціально-економічними (застій в економічному розвитку, 

дефіцит переважної більшості товарів народного споживання, поява 

кримінальних угруповань в економіці) та суспільно-політичними 

(однопартійність, процес активної, але однобічної політичної соціалізації 

молодої особистості внаслідок впливу офіційних державних структур 

(комсомольських, партійних, адміністративних тощо), неможливість відкрито 

висловлювати альтернативні політичні погляди, зростання ідейних впливів з 

боку неформальних політизованих співтовариств та західноєвропейських 

держав, падіння авторитету державно-політичної влади). Також вагому роль 

у радикалізації молодіжного середовища відіграли притаманні молодому віку 

соціально-психологічні чинники.  

Вплив зазначених чинників на молодіжну свідомість зумовив 

зростання соціального критицизму, невдоволення засиллям комуністичної 

ортодоксії в усіх сферах суспільного життя, появу недовіри до офіційних 

державних інституцій, що зрештою призвело до принципового заперечення 

норм і цінностей радянської дійсності. Перебування неформального 

молодіжного середовища у культурній та інтелектуальній опозиції щодо 

радянського суспільства та його цінностей обумовлювалось ерзац-героїчним 

ставленням до життя представників цих співтовариств та намаганням 

романтизувати власне існування. 
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Надмірний контроль та наявність цензури в усіх суспільно значущих 

сферах, придушення молодіжних ініціатив, що виходили за межі офіційно 

встановлених, з боку партійних і комсомольських структур, органів 

внутрішніх справ та державної безпеки зумовили радикалізацію 

неформального молодіжного руху й сприяли його поступовій політизації і 

пошукам ефективних форм протесту. Фактична неможливість протистояння 

цьому тиску легальними шляхами поступово змушувала найбільш 

радикально налаштовані групи молоді звертатися до андеграундних форм 

громадської самодіяльності. 

Соціальний протест неформальних молодіжних ініціатив набув форм 

демонстративного спотворення, свідомої абсурдизації та заперечення 

наявних культурно-ідеологічних цінностей, норм суспільної моралі, етики та 

естетики, які стали вважатися хибними, фальшивими та надмірно 

святенницькими. За своєю сутністю ідейно-світоглядні принципи суб’єктів 

молодіжного радикалізму відзначалися своїм показним нонконформізмом, 

ерзац-революційністю та антиетатизмом. Необхідність досягнення 

абсолютної свободи особистості та радикальний опір усім формам утиску 

особистості та її бажань стали визначальними ідеалами для цього 

середовища. Тому ідейно-світоглядна система цих об’єднань, на нашу думку, 

є своєрідним альтерпроектом, спрямованим на деконструкцію 

раціоналістичних сутнісних (ідеологічних, культурних, політичних) засад 

тогочасного суспільства. Він випливає з необхідності вибудувати власну 

стильову та світоглядну систему (точніше контрсистему), яка могла б 

ефективно протидіяти наявній, спираючись на принципово відмінні знаково-

символічні зразки. Ця конструкція ґрунтується на принципах 

небюрократичності, недогматичності та відсутності формалізованості. 

Посилені такими ідейними впливами протестні настрої неформального 

молодіжного середовища виявлялися переважно у карнавально-

театралізованих і демонстративних абсурдно-епатажних формах громадської 

діяльності. 
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Намагання заявити про власні бачення і очікування, ствердити власний 

соціальний статус зумовлювали звернення лідерів та неформальних 

«ідеологів» цих об’єднань до аналізу та ревізії ідейних напрацювань і 

сценаріїв соціальних практик історичних попередників, дещо ідеалізуючи, 

романтизуючи та корегуючи їх під сучасні реалії. Інший шлях розвитку 

молодіжних рухів передбачав продукування різноманітних футуроутопій в 

пошуках ідеального суспільного ладу, який би задовольняв усіх членів таких 

співтовариств. Усе це супроводжувалось вдаванням до андеграундних форм 

вияву своєї ідентичності та застосуванням епатажних засобів протесту щодо 

наявних культурних цінностей. Слушною з цього приводу є думка Л. Баєвої, 

яка констатує схильність молодіжних спільнот альтернативістської 

спрямованості до абсорбції найбільш епатажних філософських ідей, 

радикальних політичних гасел, нетрадиційних феноменів мистецтва [45].  

Необхідно відзначити, що тогочасне неформальне середовище не 

відзначалося своєю монолітністю, а було сукупністю слабко пов’язаних між 

собою молодіжних спільнот. Українська дослідниця С. Сорока виокремлює у 

ньому такі течії:  

– політизована або суспільно-політична, що поєднувала 

націоналістичні, націонал-комуністичні, національно-демократичні, соціал-

демократичні, соціалістичні, анархістські об’єднання; 

– неполітизована або суспільна, у межах якої наявні соціоцентристські 

об’єднання (екологічні, культурологічні, педагогічні, миротворчі тощо) та 

субкультурні спільноти [677, с. 15]. 

На думку С. Сороки, суттєвій радикалізації неформального 

молодіжного середовища сприяли поява і поширення у ньому різноманітних 

форм субкультурної активності. Представники молодіжних субкультур (хіпі, 

панки, фанати футбольних команд та ін.) ставали об’єктом репресій з боку 

партійно-комсомольських структур та правоохоронних органів [677, с. 11]. 

Репресивний вплив з боку держави, спрямований на придушення 

неформальних молодіжних ініціатив, зумовив трансформацію соціального 



65 

 

 

 

протесту молоді, що на початкових етапах свого розвитку мав виключно 

культурницьке підґрунтя, у політизовані форми молодіжного радикалізму. 

Його виявами у суспільному житті стала поява нелегальних рок-гуртів, що 

виконували композиції відверто антирадянського спрямування, поширення 

молодіжного самвидаву, у якому гострій критиці піддавалась радянська 

дійсність, тощо.  

Вагомим чинником політизації неформальних молодіжних течій стало 

поступове залучення їх представників до діяльності антирадянських, 

дисидентських груп, які переслідували за мету повалення радянського ладу в 

Україні. Лібералізація суспільно-політичного життя у СРСР, що розпочалася 

у другій половині 1980-х рр., спричинила появу некомуністичних суспільно-

політичних об’єднань. Бажання швидких суспільних змін на тлі економічних 

негараздів, поєднуючись із проголошеними принципами плюралізму і 

гласності, зумовило значну радикалізацію протестних настроїв у 

тогочасному радянському суспільстві, що супроводжувалось поширенням 

різних форм самоорганізації їх виразників. Відтак, молодіжний радикалізм на 

зламі 1980-х–1990-х рр. характеризувався досить специфічним поєднанням 

естетських контркультурних форм самовираження молоді та поширення 

політизованих форм її самоорганізації. 

Пошуки методів радикального опору наявній системі суспільних 

відносин, необхідність поширення власних ідей, розширення соціальної бази 

та рекрутування нових активістів спонукала політичних радикалів до 

взаємодії з неформальними молодіжними співтовариствами, найбільш 

схильними до політизації та насичення власного ідейного базису 

радикальними політизованими ідеологемами. Тому у моменти пікових 

ситуацій суспільного розвитку ідейні настанови неформальних молодіжних 

співтовариств доповнювали та посилювали ідеологічні комплекси 

опозиційних політичних об’єднань і рухів, а в окремих ситуаціях і сприяли їх 

радикалізації.  
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Радикалістські політизовані ідеологеми формувалися у молодіжній 

свідомості внаслідок специфічного оцінювання молоддю актуальних 

суспільних процесів та взаємодії з політичними партіями та суспільно-

політичним рухами радикально опозиційного спрямування. Неформальні 

молодіжні групи у цих процесах стали своєрідними каналами для набуття, 

передавання, обміну та трансляції відповідної інформації, гасел, політичних 

настанов та ціннісних нормативів. 

Творчість представників неформальних об’єднань сприяла 

дискредитації суспільного ладу, переводячи мову гасел політичної опозиції в 

поетико-музичну площину, тим самим посилюючи й артикулюючи окремі 

ідеологічні настанови, сприяючи їх кращому відкладанню та засвоєнню у 

масовій свідомості, свідомо абсурдизуючи базові постулати радянської 

ідеологічної ортодоксії і виступаючи засобом активізації та мобілізації мас, 

особливо молоді, у різноманітних політичних сценаріях. Через це ми 

погоджуємось із думкою А. Аршинової: «Передусім радикальні практики 

молоді виявилися затребуваними політичними силами, зацікавленими у 

приверненні уваги ЗМІ і громадськості. При цьому для них виявляється 

важливим не стільки результат дій молодих радикалів, скільки резонанс у 

ЗМІ, викликаний цими діями. Сама ж радикальна молодь розглядається 

політичними елітами з інструментальної точки зору як політичний ресурс» 

[31, с. 22]. Тому це сприяло поступовій політизації та інкорпорації 

представників неформального молодіжного середовища у радикальні 

політичні організації, відводячи їм роль рупорів партійної пропаганди та 

мобілізації молоді, сприяючи розвитку молодіжних сегментів радикальних 

політичних рухів.  

Взаємодія неформальних молодіжних груп і радикальних політичних 

організацій мала досить специфічний характер. Їх зближення та взаємодія 

стала можливою насамперед через спільність світоглядних позицій і способів 

освоєння соціальної реальності. Результативність цих процесів 

обумовлювалась передусім тим, що ідеї, які транслювались радикальними 
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об’єднаннями, підтримувалися найбільш маргіналізованими неформальними 

прошарками молоді. Досить привабливими для неї стали використання 

політичними радикалами соціально-табуйованої атрибутики, транслювання 

радикальних гасел, що передбачали вирішення наявних у суспільних 

проблем виключно насильницьким шляхом.  

Зазначені обставини створили підґрунтя для політизації свідомості та 

соціальної практики представників неформального молодіжного середовища. 

Цей процес став можливим завдяки цілеспрямованому впливу андеграундних 

музикантів, митців, поетів, письменників або маргінальних політиків, які 

постали у ролі «ідеологів» різних сегментів неформального молодіжного 

середовища. За таких умов політика подавалася як своєрідна «гра», що 

забезпечує вихід протестних енергій, задоволення потреб у пошуках 

однодумців та спілкуванні з ними, колективній безпеці, створенні ілюзорних 

можливостей впливати на волю інших осіб, у тому числі силовим шляхом.  

Контркультурні орієнтації окремих неформальних молодіжних 

співтовариств, супроводжувані спробами поставити під сумнів та зруйнувати 

наявний знаково-символічний порядок (тобто ці об’єднання перебувають в 

опозиції до «материнської» культури), базуються на ерзац-революціонаризмі 

та нігілістично забарвленій протестності. Соціально-нігілістичні засоби 

освоєння реальності молодіжних об’єднань здатні перетворюватися на 

політизовані ідеологеми радикалістського спрямування, формуючи у їхніх 

представників орієнтації на протест, деструктивні дії та руйнування, тим 

самим створюючи підстави для приєднання до маргіналізованих політичних і 

політизованих утворень.  

Нонконформістська соціально-психологічна природа окремих 

молодіжних співтовариств створює умови для швидкого засвоєння 

політизованих ідеологем, спрямованих на соціальну деструкцію та 

руйнування. Радикалістські настанови сприяють залученню цього 

молодіжного сегменту до реалізації політичних сценаріїв радикального 

спрямування, що підтверджується особливостями розвитку різноманітних 
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екстремістських суспільно-політичних рухів. Варто відзначити, що найбільш 

схильними до політизації є неформальні молодіжні співтовариства, 

орієнтовані на маргіналізовану соціальну базу. 

Наслідками цих дифузорних процесів стало поступове перетворення 

об’єднань політичних радикалів на особливі політизовані субкультури з 

власними естетичними уподобаннями, цінностями, внутрішньою етикою, 

логікою та принципами взаємовідносин всередині власних спільнот. 

Водночас представники неформального молодіжного середовища ставали 

об’єктами рекрутування та поповнення лав радикальних політичних рухів, 

при цьому характерними рисами їхньої участі були організаційна нестійкість 

і недисциплінованість, схильність до спорадичної участі в житті обраного 

політичного руху, нерозуміння та внутрішнє несприйняття сутності 

політичної боротьби, декларованої керівниками цих організацій. Це, своєю 

чергою, зумовлювало постійне варіювання чисельності активу радикальних 

політичних рухів і безпосередньо відбивалося на їх життєздатності та 

можливості активного позиціонування у суспільно-політичному житті 

країни.  

Політизація представників неформальних молодіжних груп відбувалася 

через зближення із об’єднаннями політичних радикалів і поступове 

насичення політизованими ідеями свідомості неформальної молоді. 

Зазначений процес характеризувався передусім впливом різних творів 

мистецтва (літературних чи музичних), що відображали суспільні очікування 

власних «ідеологів». Варто підкреслити, що політика як форма соціальної та 

інтелектуальної активності людини не є кінцевою метою для представників 

окремих неформальних молодіжних груп. Тому у такому контексті доцільно 

вести мову не про появу принципово нових різновидів політичної ідеології, а 

вироблення і поширення специфічних ідеологічних конструкцій, що 

базуються на радикалістських фрагментах різноманітних політико-

ідеологічних доктрин.  
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Радикалістські ідеологічні проекти, вирізняючись своєю 

революційністю, епатажністю та контркультурною спрямованістю, 

максимально орієнтовані на демонстративне протиставлення наявній системі 

суспільних відносин з метою розширення соціополітичного простору для 

власного позиціонування й поширення власних ідей. Контркультурні ідеї, які 

є вагомим складником радикалістських ідеологічних доктрин, сприяють 

визначенню загальних рис образу уявного «ворога» або зовнішнього 

подразника, на якого спрямовується агресивна енергія молодих радикалів.  

Разом з тим конкретизація об’єкта агресії має певні відмінності у 

світогляді представників екстремістських спільнот і неформальних 

молодіжних ініціатив. Політичні радикали вбачають своїм ворогом 

конкретних політичних і державних діячів, з якими пов’язуються соціальні 

деформації. Радикальні суспільні зміни, необхідність яких відстоюють 

екстремістські спільноти, мають відбутись шляхом перерозподілу владних 

повноважень через легальне або насильницьке усунення власних політичних 

опонентів. Натомість об’єкт агресії у розумінні активістів неформального 

молодіжного середовища має гранично абстрагований, невизначений та 

ірраціональний вигляд і асоціюється з необхідністю досягнення ефемерної 

«свободи» з метою подолання будь-яких реальних чи ілюзорних форм утиску 

особистості. Через це політична боротьба у свідомості активу неформальних 

молодіжних ініціатив виглядає як відірваний від реальності метафізичний 

процес, участь у якому має забезпечувати передусім вихід протестних 

енергій та натхнення для подальшої творчості. 

Різні підходи у ставленні до суспільно-політичних процесів, розуміння 

сутності, характеру й використання влади зумовлюють переважання таких 

провідних тенденцій у взаємодії політичних радикалів і неформальних 

молодіжних спільнот: 

– апроксимація, що характеризується наявністю ідейних взаємовпливів 

і формуванням спільної контркультурно-ідеологічної матриці цих таборів; 
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– сепарація, за якої відбувається конфронтація ідейних поглядів 

політичних радикалів і неформального молодіжного середовища, що 

зумовлює розрив структурно-функціональних зв’язків і припинення ідейних 

взаємовпливів між ними.  

Остання тенденція суттєво звужує соціальну базу політичних радикалів 

через відплив молодіжного сегменту внаслідок деполітизації неформальних 

молодіжних груп з причини розчарування та ідейної вичерпаності 

політичних методів протесту. 

У сучасних умовах молодь об’єктивно лишається своєрідною «групою 

ризику», що найлегше піддається маніпулятивним впливам з боку 

екстремістських спільнот. Специфіка соціокультурної ситуації у 

молодіжному середовищі відображає проблеми, характерні для сучасного 

українського суспільства. Незважаючи на позитивні зрушення, що стали 

можливими у процесі соціальної модернізації пореформених суспільств, 

актуальна соціокультурна ситуація в Україні характеризується зростанням 

низки негативних тенденцій, що здійснюють згубний вплив на сучасну 

молодь. На сьогодні досить гостро відчувається високий рівень диференціації 

та розшарування населення за майновими та соціально-економічними 

показниками, спостерігається падіння престижу освіти, змістовного дозвілля 

та культурно-виховної роботи, відбувається зростання відчуження молоді від 

трудової діяльності, поширення вульгарно-прагматичних, споживацьких, 

егоцентричних та індивідуалістичних орієнтацій серед молодого покоління 

тощо.  

Деформація усталених соціокультурних орієнтирів внаслідок корозії і 

стрімкої девальвації у суспільному житті ролі загальнолюдських цінностей 

об’єктивно спричинює порушення процесів соціалізації та соціального 

становлення сучасної молоді. На етапі інтеграції до суспільної 

життєдіяльності молодь намагається набути соціальний статус, який 

відповідав би її бажанням та очікуванням. Проте суспільні перешкоди 

унеможливлюють досягнення переважною більшістю молоді бажаних 
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рольових і статусних позицій у суспільстві. Розбіжність між очікуваними і 

наявними правами і обов’язками, інтересами і можливостями їх задоволення, 

своєю чергою, сприяє поглибленню суперечностей між молодими людьми і 

суспільством. Зважаючи на це, варто погодитись із думкою Д. Андрєєвої, яка 

серед проблем реалізації державної молодіжної політики в Україні 

виокремлює низький рівень економічної та громадської активності молоді, 

що супроводжується відчуженням її від суспільних та державних справ [21, 

с. 13]. 

Іншим каталізатором екстремістських настроїв є вплив сурогатних 

продуктів сучасної масової культури на процес формування ціннісних 

настанов і орієнтацій сучасної молоді. Віртуалізація молодіжної свідомості і 

внутрішнього світу молодої особистості внаслідок надмірного впливу 

інформаційно-комунікативних технологій, насамперед мережі Інтернет, 

нівелює виховний вплив на молодь з боку традиційних інститутів соціалізації 

(сім’я, заклади освіти тощо), зумовлює кризу і дезорганізацію механізмів 

самоідентифікації молодих людей у суспільстві. Наслідками цих процесів є 

поява і поширення специфічних смисложиттєвих пріоритетів, що 

характеризуються різноманітними соціальними девіаціями. Через це у 

молодіжному середовищі формуються поведінкові практики на засадах 

соціально-нігілістичних і делінквентних стереотипів. Таким чином, 

асоціальна спрямованість розвитку сучасної молоді спричинена 

невизначеністю її соціального статусу, різкими психологічними коливаннями 

і змінами життєвих позицій, що з часом виявляється в екстремальних формах 

свідомості та поведінкових практик. 

Вагомим чинником поширення деструктивних тенденцій серед 

сучасної молоді є атомарні форми існування молодіжного середовища, 

зумовлені кризою організованого молодіжного руху в Україні, 

бюрократизацією молодіжних громадських організацій, особливо тих, що 

виконують роль своєрідних «громадських супутників» політичних партій. 

Через це молодь виявляється позбавленою реальних можливостей 
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реалізувати свою громадську активність та творчу енергію, впливати на 

процеси розробки й ухвалення політичних і державно-управлінських рішень, 

хоча, як справедливо зазначає В. Барабаш, «Участь у організованій 

громадській діяльності дозволяє молодій людині відчути себе частиною 

суспільства, де вона живе, усвідомити свої можливості та корисність своїх 

дій, а успішне становлення та розвиток молодіжного руху є гарантією 

розвитку здорового суспільства» [52, с. 3]. Зважаючи на це, криза 

організованого молодіжного руху в Україні, як вважають представники 

української науково-експертної спільноти, обумовлюється: 

– вкрай низькою громадською активністю молоді та невисоким рівнем 

її компетентності щодо можливостей участі у суспільному житті [52, с. 13; 

21, с. 13]; 

– невідповідністю напрямів та здебільшого декларативним характером 

діяльності молодіжних громадських організацій, що не відповідає потребам 

та інтересам молоді і зумовлює низький рівень участі молодих громадян у 

діяльності цих організацій [232, с. 11; 522, с. 13]; 

– відсутністю ефективних стратегій взаємодії і партнерства між 

молодими людьми і державою [270, с. 1]. 

Накопичений молодими людьми екстремальний потенціал найлегше 

реалізується в умовах суспільно-політичної нестабільності та перманентних 

соціально-економічних катаклізмів. Відчуження молоді від суспільних 

процесів, з одного боку, спричинює формування абсентеїстських, пасивних 

форм участі у політичному житті країни, а з іншого – спрямовує її творчу 

енергію на руйнування усталеної системи суспільних відносин.  

Пошуки молодими людьми альтернативних можливостей реалізувати 

власний творчий та інтелектуальний потенціал зумовлює різноманітні 

ризикологічні ситуації, що виникають внаслідок перенесення соціальної 

активності молоді у кримінальну площину. Криміналізація молодіжного 

соціуму, як, зокрема, вважає А. Федосєєва, обґрунтовується соціокультурним 

конфліктом, спричиненим спробами інкорпорації вестернізованих 
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культурних продуктів в усталену соціокультурну систему. Цей дисонанс 

призводить до протиправної поведінки молоді, яка через некритичне 

засвоєння ерзац-культурних продуктів намагається адаптувати ці продукти 

до умов власного існування [735, с. 17].  

Серед стереотипів протиправної поведінки молоді вагоме місце 

посідають злочини, скоєні на ґрунті міжнаціональної або релігійної 

ворожнечі, адже в умовах системної кризи сучасного українського 

суспільства соціальне невдоволення найлегше спрямовується до цієї 

площини. Власне, спрощені ксенофобські штампи є суттєвим компонентом 

ідейного обґрунтування екстремістської практики депривованих прошарків 

молоді.  

Перехід від процесу кристалізації радикалістських ідей до здійснення 

безпосередньо екстремістської діяльності відбувається зазвичай під впливом 

випадкових чинників. Серед них вагоме місце посідає соціально-

психологічний стан сучасної молоді, що зумовлює властиві її віку 

афективність, спонтанність і слабку контрольованість емоцій. Ці 

психологічні якості спричинюють звернення молоді до способів і методів 

досягнення власних цілей, що відзначаються надмірним радикалізмом і 

безкомпромісністю. Через це ми погоджуємось з думкою О. Козлова, який 

вважає феномен екстремізму «…перевищенням меж допустимого за 

наявності злого сенсу або умислу» [296, с. 262]. При цьому його супутньою 

психологічною характеристикою обов’язково є агресивність.  

Таким чином, поширення політичного радикалізму та екстремізму в 

молодіжному середовищі України обумовлюється складним соціальним 

становищем сучасної молоді. Криза усталених механізмів соціалізації, 

адаптації та виховання, слабкість інститутів громадянського суспільства 

спричинює правокультурну деформацію ціннісних настанов і орієнтацій 

молодих людей, тим самим суттєво підвищуючи ризик їх втягнення до 

протиправної діяльності.  
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Перешкоди у набутті стабільного соціального статусу і реалізації 

власних життєвих планів зумовлюють пошук молодими людьми ефективних 

форм соціалізації та самоорганізації для забезпечення змістовного дозвілля, 

формування кола спілкування, самоствердження у суспільстві, задоволення 

культурно-естетичних бажань. Проте обмежені можливості щодо досягнення 

власних цілей виштовхують найбільш соціально активну частину української 

молоді до сфери протестного акціонізму, де вона стає об’єктом 

маніпулятивних впливів з боку радикально налаштованих осіб та 

екстремістських спільнот. Незначний життєвий досвід, максималістське 

прагнення молодих людей до суспільних змін «тут і зараз» є вагомими 

підставами для втягнення їх до протиправної діяльності. Співучасть у 

діяльності екстремістських спільнот дозволяє молоді романтизувати власне 

існування, створити довкола себе ілюзорний ореол причетності до суспільно 

значущих подій, що відбуваються у державі, закріпити власний нестійкий 

соціальний статус і самоствердитись у колі спілкування. 

Разом з тим перебування молодих людей у лавах екстремістських 

угруповань вкрай негативно впливає на їх можливості подальшої інтеграції 

до суспільства. Властивий екстремістським спільнотам соціальний 

негативізм, правовий нігілізм і цинізм згубно відбивається на соціальному 

самопочутті і ціннісних орієнтаціях молоді, яка потрапила під їх вплив.  

Своєю чергою, це унеможливлює повноцінний розвиток молодої 

особистості, адже невибагливість у виборі методів і способів досягнення 

власних цілей, жорстокість і відверта злочинна спрямованість суб’єктів 

екстремізму не знаходить розуміння і підтримки серед переважної більшості 

населення, піддається громадському осуду і реагуванню з боку 

правоохоронних органів. Тому, враховуючи значну суспільну небезпеку з 

боку суб’єктів екстремізму, завданнями держави та уповноважених нею 

органів є усунення умов, що сприяють активізації протестних настроїв, і 

створення надійних бар’єрів на шляху залучення молоді до екстремістської 

діяльності. 
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1.3. Політико-правова сутність загроз і викликів національній 

безпеці України з боку суб’єктів молодіжного радикалізму та 

екстремізму 

 

Трансформація сучасного українського суспільства в умовах 

глобалізації зумовлює появу і поширення принципово нових суспільно-

політичних загроз і викликів національній безпеці. Рівень захищеності 

національних інтересів від різних загроз і викликів визначає реальний стан 

національної безпеки держави. Об’єктивно її забезпечення потребує 

вироблення науково-експертних оцінок значущості потенційних і реальних 

суспільно-політичних загроз і викликів, серед яких вагоме місце посідає 

поширення в українському суспільстві екстремістських ідей і практик. Тому 

запобігання виявам екстремізму є одним з головних напрямів реалізації 

державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України 

[580]. Підвищений ризикогенний характер діяльності суб’єктів екстремізму 

вимагає розроблення виважених, науково обґрунтованих підходів до оцінки 

їх значення і ролі у суспільно-політичному житті України, визначення 

можливостей і стратегічних пріоритетів у зниженні їх конфліктогенного 

потенціалу і спрямування їх діяльності у конструктивне русло. 

Через це екстремізм як комплекс загроз і викликів національній 

державності України, на думку М. Яхьяєва, є крайньою формою соціальної 

деструктивної дії, що створює загрозу безпеці держави, стабільному розвитку 

суспільства [804]. Загрози екстремізму для національної безпеки держави 

виявляються у посяганнях на конституційний лад і територіальну цілісність 

країни, використанні неправових, насильницьких методів політичної 

боротьби, що становлять загрозу життю та здоров’ю громадян, сприяють 

ескалації соціально-політичного напруження в державі тощо. Значною 

обставиною, що зумовлює появу і поширення екстремізму, є біфуркаційність 

соціальних трансформацій в Україні, що характеризується збільшенням 
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майнової диференціації населення, посиленням політичної поляризації 

суспільства, наростанням соціальних антагонізмів та екзальтації протестних 

настроїв, нерозвиненістю демократичних та громадянських інституцій тощо.  

Схильність до використання суб’єктами екстремізму надмірних, 

найбільш безкомпромісних способів і методів дає підстави стверджувати, що 

зазначене суспільне явище є крайнім виявом викривленої психології окремих 

індивідів і соціальних груп, результатом їх підвищено емоційного, 

афектального сприйняття соціальної реальності. Як інструмент дестабілізації 

суспільно-політичної ситуації у державі політичний екстремізм 

характеризується наявністю таких ознак, як ідейно-світоглядна нетерпимість, 

ідеологічне обґрунтування насильства як допустимого методу політичної 

боротьби, використання та спроби монополізації права на тлумачення 

суб’єктами політичного екстремізму ідеологічних доктрин та релігійних 

вчень, культивування харизматичності іміджу лідерів екстремістських рухів 

тощо.  

Потужний деструктивний вплив, що здійснюється суб’єктами 

політичного екстремізму на масову, групову та індивідуальну свідомість, 

обумовлюється схильністю до застосування ними агітаційно-

пропагандистських засобів шокуюче-емоційного впливу, безкомпромісністю 

та фанатичною вірою носіїв радикалістського світогляду у правильність 

власних ідеологічних постулатів та непогрішимість лідерів. Радикалістські 

настрої населення у пореформений період, як відзначає А. Аршинова, 

формуються, спираючись насамперед на уявлення про силу маси, що 

заперечує попередній досвід і традиції. Радикалістські ідеологеми та 

екстремістські настрої, на думку дослідниці, апелюють передусім до 

архаїчних цінностей і практик, а саме: культу сили, маси, натовпу, 

ігнорування раціональних засад соціальних комунікацій тощо [31, с. 3].  

Інституціоналізація цього феномену відбувається через появу і 

поширення впливу у суспільстві груп, рухів, партій, окремих політично 

активних індивідів, діяльність яких становить потенційну або реальну 
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загрозу застосування насильницьких, руйнівних дій щодо окремих громадян, 

органів державної влади та управління, суспільства в цілому або їхнього 

шантажування з метою ухвалення рішень та вчинення дій в інтересах 

екстремістських сил.  

Зважаючи на це, ідеологічна платформа політичного екстремізму 

вибудовується довкола соціально-нігілістичних та радикалістських настанов, 

духовної індиферентності, схильності окремих індивідів до безкомпромісних 

варіантів розв’язання соціальних суперечностей та конфліктів. Через це 

відверта антигромадська спрямованість екстремістських доктрин формує у 

масовій, груповій та індивідуальній свідомості протестні та нігілістичні 

настанови, що демонстративно заперечують такі фундаментальні принципи 

права, як рівність, законність, демократизм, гуманізм, справедливість тощо.  

Суспільна небезпечність екстремізму зумовлюється не лише 

спрямованістю його суб’єктів на соціальну деструкцію та руйнування. 

Ідеологічні орієнтири екстремістських доктрин, здійснюючи потужний вплив 

насамперед на депривовані прошарки населення, зумовлюють деформацію 

їхнього світогляду та сприяють поширенню психічних аномалій.  

Радикалізм та екстремізм, незважаючи на певне ототожнення, що 

інколи зустрічається у науковій і публіцистичній літературі, не є 

однопорядковими соціальними явищами. У реальному житті ці явища 

взаємообумовлюються, де радикалізм виконує роль своєрідного соціально-

психологічного складника, мотиватора та ідейного обґрунтування 

специфічної поведінкової практики окремих індивідів, груп і спільнот, 

спрямованої на досягнення суспільних змін насильницьким шляхом. 

Політичний радикалізм як сукупність ідей і настанов щодо 

прискореного, революційного оновлення суспільних процесів, на думку 

Д. Ольшанського, реалізовує такі функції: 

– сповіщення про наявність певних відхилень у соціально-політичному 

середовищі;  
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– забезпечення зняття соціального напруження шляхом викиду 

накопиченого невдоволення;  

– здійснення тиску на наявні політичні інститути, процеси підготовки, 

ухвалення та реалізації політичних рішень;  

– корегування політичного курсу;  

– прискорення і стимулювання корінних політичних змін та інновацій 

[499, с. 133]. 

Таким чином, політичний радикалізм попри здебільшого його 

негативне сприйняття у буденній свідомості виконує низку соціально 

значущих функцій, забезпечуючи пошуки і реалізацію найбільш 

оптимальних шляхів розв’язання наявних у суспільстві суперечностей. Разом 

з тим волюнтаристське бажання прискорити суспільні зміни без урахування 

впливу об’єктивних чинників розвитку суспільних процесів зумовлює появу 

окремих індивідів, груп і спільнот, чия діяльність, спрямована на досягнення 

швидких суспільних перетворень, призводить до порушення прав і свобод 

інших осіб, розбалансування системи суспільних відносин, дезорганізації 

владно-політичних інститутів. Такі крайнощі і надмірність методів і засобів, 

що застосовуються для досягнення суспільних змін, кристалізуються в 

екстремістській практиці. С. Фридинський, аналізуючи екстремізм, розглядає 

діяльність його суб’єктів як сукупність дій, що реалізується: 

– у діяльності громадського об’єднання, організації, руху і громадян, 

спрямованій на поширення ідей, доктрин, вчень, що містять крайні погляди і 

суперечать конституційним принципам існування суспільства і 

демократичної держави; 

– у створенні громадського об’єднання, організації, руху, діяльності 

громадян для боротьби з неприйнятним, на їхню думку, державним ладом, 

внутрішньою і зовнішньою політикою, національною, релігійною, 

економічною, соціальною, воєнною програмами держави; 
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– у поширенні екстремістської ідеології, вчень, що супроводжується 

застосуванням насильства або інших радикальних способів, які порушують 

встановлені державою правові заборони [739, с. 15–16]. 

Суб’єкти політичного екстремізму, претендуючи на владу, намагаються 

реалізувати власні цілі та програмно-ідеологічні настанови, спекулюючи на 

соціально-економічних негараздах, етноконфесійних проблемах, що 

призводить до системності його виявів у різних сферах суспільного життя. 

Актуальність загроз і викликів суб’єктів екстремізму для України 

відображено у низці нормативних документів. Так, у Стратегії національної 

безпеки України, ухваленій 12 лютого 2007 р. Указом Президента України 

№ 105/2007, наголошено: «В Україні суспільно-політичні події останніх 

років, як і в перші роки незалежності, гостро порушили проблему 

забезпечення національної єдності та соборності Української держави, 

вирішення якої ускладнюють: ціннісно-світоглядне розшарування 

українського суспільства, яке обумовлюється культурно-історичними 

відмінностями окремих регіонів України і поглиблюється внаслідок 

спекуляцій на цій проблематиці з боку певних внутрішньо- і 

зовнішньополітичних сил, зокрема екстремістського спрямування…» [597].  

В оновленому варіанті Стратегії національної безпеки України, 

затвердженому Указом Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію 

Стратегії національної безпеки України» № 389/2012, прямо вказується на 

актуальність внутрішніх викликів національній безпеці України, що 

«…перешкоджають розв’язанню нагальних проблем суспільного розвитку, 

сприяють політичній радикалізації, призводять до зростання екстремістських 

настроїв і рухів, що у стратегічній перспективі може створити реальну 

загрозу національному суверенітету і територіальній цілісності України» 

[590]. Серед шляхів подолання диспропорцій у соціально-гуманітарній сфері 

у цьому документі зазначено «…запобігання поширенню пропаганди 
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екстремізму, насильства, ксенофобії, релігійної нетерпимості, моральної 

розбещеності» [590]. 

Особлива суспільна небезпечність екстремістських виявів вбачається 

нами у їх відверто протиправному, кримінальному спрямуванні. 

Безкомпромісність і фанатизм представників екстремістських груп і спільнот 

у відстоюванні власних ідей, бажання досягти мети, не рахуючись із 

об’єктивними потребами суспільства зумовлюють ескалацію соціального 

напруження і конфліктів. Крім того, вагомою обставиною, що впливає на 

зростання криміногенності суб’єктів екстремізму, на нашу думку, є процес 

зрощування окремих саморадикалізованих індивідів, екстремістські 

налаштованих груп і спільнот з кримінальним світом.  

Радикальні політичні гасла стають зручним прикриттям для окремих 

авантюристів і представників злочинних угруповань щодо скоєння різних 

злочинів, зокрема захоплення об’єктів власності, здійснення тиску на 

конкурентів, зведення рахунків із ними через застосування насильства тощо. 

За таких умов політизована екстремістська діяльність постає як дії відверто 

кримінального характеру, спрямовані проти особи, суспільства і держави. Їх 

вчинення може камуфлюватися ефемерною «революційною доцільністю», 

тривалий час вони можуть лишатись безкарними внаслідок дезорганізації 

правоохоронної системи держави, невизначеності правового і суспільного 

статусу правоохоронних органів, їх цілеспрямованої дискредитації серед 

населення.  

Підвищену криміногенність суб’єктів екстремізму зумовлює і 

транснаціональний характер їхньої діяльності, що виявляється у створенні і 

підтримці стійких каналів зв’язку між екстремістськими угрупованнями 

різних країн. Це сприяє значному підвищенню їхньої життєстійкості через 

налагодження системи ресурсного забезпечення, що поєднує ідеологічну, 

фінансову, матеріально-технічну, інтелектуальну підтримку. Існування 

такого своєрідного «екстремістського інтернаціоналу» дозволяє суттєво 

впливати на процес розробки і ухвалення державно-управлінських рішень з 
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урахуванням власних інтересів через інформаційний чи силовий тиск на 

органи державної влади та управління або створення альтернативних 

інститутів влади, що спираються виключно на авторитет збройного 

насильства.  

Отже, екстремістська діяльність має вагомий деструктивний потенціал, 

що вкрай негативно позначається на захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави. Тим не менш, незважаючи на реальність 

загроз з боку суб’єктів екстремізму, в українському законодавстві й досі не 

унормовано правове визначення сутності екстремізму та його складників. 

Своєю чергою, це значно ускладнює можливості насамперед правоохоронних 

і судових органів щодо попередження, припинення і кваліфікації 

екстремістських злочинів, спрямованих проти національної безпеки України, 

і зумовлює їх фактичну безкарність. Зокрема, у листі Національної 

експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 

18.03.2013 р. № 472/5-07/04 констатується відсутність законодавчого 

визначення цього явища. При цьому наголошується, що це поняття має 

досить широке і неоднозначне трактування, сформоване у межах вітчизняної 

і зарубіжної соціогуманітаристики [400].  

Наслідком цього є відсутність належної правозастосовчої практики, яка 

б дозволяла виробити ефективну систему запобігання і протидії цьому 

явищу. Через це кваліфікація злочинів екстремістської спрямованості 

здебільшого відбувається у межах здійснення хуліганських дій, порушення 

громадського порядку, незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами тощо. Цілком зрозуміло, що у 

сучасних умовах такі підходи не вичерпують множинності виявів цього 

явища у реальному житті. 

Чинним законодавством України передбачено низку загроз для 

конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності держави, які 

доцільно визначити як екстремістські. Тим не менш спорадичність і 

неузгодженість правових норм, що регламентують питання запобігання і 
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протидії виявам екстремізму, актуалізують необхідність осмислення цього 

явища як комплексу загроз і викликів національній безпеці України. З метою 

забезпечення системності аналізу екстремізму у безпековому контексті, на 

нашу думку, доцільно скористатися методологічними напрацюваннями 

білоруського дослідника О. Шеріса [див. 770]. З-поміж потенційних загроз 

національній безпеці держави він виокремлює загрози-ситуації та загрози-дії, 

що відрізняються між собою можливостями визначення конкретного об’єкта, 

що є джерелом або ініціатором дій, спрямованих на заподіяння шкоди 

життєво важливим інтересам людини, суспільства і держави.  

Загрози-дії, за О. Шерісом, своєю чергою, поділяються на: 

– інституційно-політичні, що містять прагнення певних суспільних 

груп і спільнот перебрати на себе функції держави; 

– програмно-політичні, де цілі і мотиви таких суб’єктів, що містять ці 

прагнення, набувають статусу стратегічних у їхній діяльності; 

– актуально-політичні, що характеризуються безумовною 

пріоритетністю політичної участі суспільних груп і спільнот щодо інших 

форм їхньої соціальної активності. 

Серед загроз-ситуацій для національної безпеки держави О. Шеріс 

визначає наявність дестабілізаційних (конфліктогенних) і деструктивних 

(десоціалізаційних) [770, с. 3–4]. 

Безумовно, що вияви екстремізму у реальному житті об’єктивно 

поєднують ці загрози. Наведені вище загрози-дії містяться насамперед у 

програмно-ідеологічних документах суб’єктів політичного екстремізму, які 

обґрунтовують їхні претензії на владу, визначають шляхи, методи і способи її 

здобуття. Деструктивний характер загроз-ситуацій, що виникають внаслідок 

здійснення екстремістської діяльності, вбачається нами у формуванні 

нестабільної соціально-психологічної атмосфери у суспільстві і негативного 

соціального самопочуття населення, посиленні поляризації і протистояння 

між різновекторними політичними силами, ескалації напруження у 

відносинах між окремими індивідами і соціальними групами.  
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Залучення індивідів, насамперед молоді, до діяльності суб’єктів 

екстремізму зумовлює зростання рівня її агресивності, негативно 

позначається на формуванні її ціннісних настанов і орієнтацій. Радикалізм у 

сповідуванні власного світогляду, застосування насильницьких методів його 

відстоювання, відверто кримінальний характер діяльності сприяють 

виключенню цієї категорії молоді із суспільства через механізми 

громадського осуду і репресивно-правового впливу з боку держави. 

Зазначені обставини суттєво ускладнюють процеси соціальної реабілітації і 

реінтеграції таких осіб до суспільства, що зумовлює їх дезадаптацію, 

маргіналізацію і духовну інволюцію. 

Дестабілізаційні загрози-ситуації, спровоковані суб’єктами 

екстремізму, порушують баланс механізмів забезпечення національної 

безпеки держави, оскільки спрямовуються на ліквідацію її незалежності, 

насильницьку зміну конституційного ладу, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності тощо. Серед наведених загроз на підставі 

законодавчої практики України та інших держав [див. 448; 487; 490–493; 

558–563; 584–586; 730] ми визначаємо такі. 

Спроби насильницької зміни засад конституційного ладу і посягання на 

територіальну цілісність країни. Статтею 2 Конституції України 

проголошено, що «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною 

і недоторканною» [302], тому зміни конституційного ладу та території 

України можуть відбуватись лише у спосіб, передбачений чинним 

законодавством України. Таким способом згідно із ст. 73 Конституції 

України є всеукраїнський референдум [див. 302]. Зважаючи на це, під 

визначення екстремістських потрапляють: 

– публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні або 

виходу окремих регіонів з її складу (сепаратизм); 

– підбурювання до непокори органам державної влади та місцевого 

самоврядування; 
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– пропаганда збройного повстання з метою захоплення або 

привласнення владних повноважень; 

– підготовка та спроби реалізації дій щодо насильницького повалення 

конституційного ладу в Україні, непокора, блокування або силова протидія 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, збройні 

виступи, вияви сепаратизму тощо. 

Посягання на безпеку держави. Указом Президента України «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року 

«Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» № 389/2012 

серед безпосередніх зовнішніх викликів національній безпеці України 

визначено неадекватність реагування державних органів на конфліктні 

загострення у сфері політичних, економічних, соціальних, міжетнічних, 

міжконфесійних відносин, радикалізацію суспільних настроїв і поширення 

виявів екстремізму, зокрема інспірованих із-зовні [590].  

Викликами і загрозами державній безпеці з боку суб’єктів екстремізму 

відповідно до положень Закону України «Про основи національної безпеки 

України» визначаються: 

– здійснення окремими особами і групами осіб діяльності, спрямованої 

на користь інших держав щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації 

в Україні, що здійснюється при підтримці та контролем їх спеціальних 

служб; 

– зазіхання на державний суверенітет; 

– сприяння діяльності міжнародних терористичних організацій через їх 

фінансування, безпосередня участь у підготовці і здійсненні терористичних 

актів; 

– незаконне ввезення в Україну і використання на її території зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних 

і наркотичних засобів з метою дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, 

провокування силових сутичок і конфліктів тощо [580]. 
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Окремої уваги у цьому контексті заслуговують створення і 

функціонування незаконних воєнізованих формувань, що намагаються 

перебрати на себе функції збройних сил і правоохоронних органів держави, 

організація та забезпечення їхньої участі у масових заворушеннях, 

регіональних військових конфліктах, провокаціях силових сутичок із 

правоохоронними органами тощо. Законом України «Про основи 

національної безпеки України» їх існування визначено однією з найбільш 

серйозних загроз національній безпеці України [580]. Тому ст. 37 

Конституції України, законами України «Про політичні партії в Україні» та 

«Про громадські об’єднання» визначено, що політичні партії та громадські 

організації не можуть мати воєнізованих формувань [302; 581; 565]. Тим не 

менш аналіз організаційної структури і діяльності низки об’єднань і рухів 

екстремістської спрямованості засвідчує наявність в їх складі латентних 

бойових підрозділів або воєнізованих (парамілітарних) відгалужень. Крім 

того, організаційна побудова деяких екстремістських угруповань свідомо 

копіюється з військової, відзначається жорсткою внутрішньою дисципліною, 

ієрархією та субординацією. 

Існування незаконних воєнізованих формувань як невід’ємного 

складника низки екстремістських угруповань, на нашу думку, зумовлюється 

такими причинами: 

– принциповою орієнтацією переважної більшості екстремістів на 

недемократичні, насильницькі форми політичної участі; 

– необхідністю забезпечення охорони масових заходів, ініційованих 

або спланованих за участі екстремістських угруповань; 

– потребою у створенні силової протидії репресивно-правовому впливу 

з боку уповноважених державою органів; 

– створенні романтизованого ореолу довкола існування, посилення 

єдності і згуртованості екстремістських об’єднань, що досягається через 

військову підготовку власних представників; 
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– незаконному збиранні і накопиченні конфіденційної інформації про 

осіб, чия діяльність перешкоджає функціонуванню екстремістських 

угруповань; 

– камуфлюванні кримінально караної діяльності (рекету, захоплень 

об’єктів власності, незаконного отримання джерел доходів, найманства 

тощо) суб’єктів екстремізму. 

На тлі соціально-економічних і суспільно-політичних негараздів 

незаконні воєнізовані формування поповнюються особами, звільненими з лав 

Збройних сил України і правоохоронних органів, які володіють знаннями і 

навичками конспірації і негласного збору інформації, поводження зі зброєю 

та вибухонебезпечними матеріалами, планування і реалізації силових заходів 

тощо. Зазначені обставини, своєю чергою, підвищують ризикогенність 

екстремістських об’єднань. Зважаючи на те, що створення та функціонування 

незаконних воєнізованих формувань суперечить нормам чинного 

законодавства України, їхня діяльність зазвичай камуфлюється під молодіжні 

спортивні товариства або приватні охоронні структури. Існування таких 

підрозділів обґрунтовується екстремістськими об’єднаннями необхідністю 

захистити незалежність або національні інтереси держави [див. 286, с. 2; 143, 

с. 1]. Серед екстремістських об’єднань і громадських ініціатив, які мають у 

своєму складі парамілітарні підрозділі або мають воєнізовану організаційну 

структуру, варто відзначити УНА-УНСО, «Тризуб», Соціал-національну 

асамблею, «Правий сектор» тощо.  

Діяльність незаконних воєнізованих формувань, як свідчить аналіз 

практики суб’єктів екстремізму в Україні, неодноразово призводила до 

масових заворушень, групових порушень громадського порядку, вчинення 

хуліганських дій, що мали значний суспільний резонанс та зумовлювали 

суттєве ускладнення суспільно-політичної ситуації у державі або її окремих 

регіонах, блокування діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування тощо. Активісти окремих парамілітарних організацій брали 

участь у міждержавних і локальних військових конфліктах, що 
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спричинювало загострення відносин між Україною та деякими країнами 

пострадянського простору. 

Пропаганда насильства, війни, виключності або неповноцінності 

громадян залежно від їхнього соціального статусу, релігійних переконань, 

національної або мовної приналежності, скоєння актів вандалізму щодо 

державних символів, культових споруд тощо. Статтею 11 Конституції 

України визначено обов’язок держави щодо сприяння консолідації і розвитку 

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури. Також 

держава зобов’язана сприяти розвитку етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України [див. 302].  

Екстремізм як суспільне явище, здатне накопичувати значний 

конфліктогенний потенціал, відіграє вагому роль в ескалації етнополітичних 

суперечностей, які під впливом випадкових чинників можуть набувати 

особливої гостроти та жорстокості. Підставами для зародження і поширення 

екстремістських тенденцій у сфері міжнаціональних відносин є стрімка 

політизація самосвідомості окремих етнонаціональних груп, реальні або 

ілюзорні утиски їх прав і свобод, асимілятивні впливи, що загрожують 

втратою самобутності певним етногрупам і національним меншинам, 

поширення нелегальної міграції, яка зумовлює ескалацію соціального 

напруження на ринку праці, розширює можливості для розгортання 

діяльності етнічних організованих злочинних угруповань тощо.  

Крім того, звернення суб’єктів екстремізму до етнонаціональної 

проблематики зумовлюється тим, що символізм свідомості окремих етногруп 

може бути вагомим компонентом їх програмно-політичних доктрин. Це 

обумовлюється тим, що цінності традиційних релігій, конструкти 

національної свідомості мають значний мобілізаційний потенціал, а тому їх 

транслювання може забезпечити екстремістам суттєву підтримку у 

суспільстві для реалізації протиправних цілей. За таких умов актуальні 

суспільні проблеми свідомо і цілеспрямовано суб’єктами екстремізму 
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піддаються тотальній етнізації, тобто образ уявного «ворога», на якого 

екстремісти спрямовують власну агресію, формується виключно в етнічній 

площині. Досягнення переваги або перемоги над «ворогом», на переконання 

екстремістів, можливе через застосування насильства і руйнації. Тому 

неабияке місце у пропаганді суб’єктів екстремізму посідають теми 

насильства і війни. 

Зважаючи на це, виклики і загрози національній безпеці України з боку 

суб’єктів політичного екстремізму виявляються у пропагуванні різних форм 

етнічної нетерпимості (ксенофобії, расизму, антисемітизму, кавказофобії, 

неприязного ставлення до вихідців з азіатських країн тощо), провокуванні 

міжетнічної ворожнечі через здійснення актів насильства і вандалізму щодо 

представників інших етногруп або національних меншин, їх культових 

споруд тощо. Злочини, скоєні на етнічному ґрунті, зазвичай вирізняються 

цинізмом і демонстративною жорстокістю. Це, своєю чергою, зумовлює 

значний суспільний резонанс, що призводить до руйнування усталеної 

атмосфери етноконфесійної злагоди у суспільстві через провокування 

силових сутичок між окремими особами або групами осіб і групових 

порушень громадського порядку. Поширення конфліктних ситуацій, що 

виникають на етнічному ґрунті, відзначається значними труднощами їх 

локалізації і припинення, що може призвести до виникнення соціальних 

катаклізмів зі складно прогнозованими наслідками. 

Збудження суб’єктами екстремізму соціальної, расової, національної 

або релігійної ворожнечі має свої механізми і закономірності. О. Зеленіна та 

П. Суслонов цілком обґрунтовано, на наш погляд, вважають, що під 

визначення екстремістських потрапляють дії, що принижують гідність особи 

за її національною приналежністю або віросповіданням. Серед таких дій 

науковці відзначають: 

– використання ненормативної лексики, що містить загальноприйняті 

негативні назви етнічних груп («жиди», «нігери» тощо); 
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– порівняння представників певних національностей із неживими 

предметами або тваринами («чурки», «віслюки», «російські свині» тощо); 

– висміювання національних релігійних святинь або значущих 

історичних подій (осквернення храмів або ікон, карикатури на пророків і 

святих тощо); 

– іронізація з приводу героїв і жертв Великої Вітчизняної війни або 

Холокосту тощо. 

При цьому, як вказують дослідники, основним критерієм приниження є 

насамперед думка представників національної групи, які негативно 

сприймають певні висловлювання чи претензії до себе [238, с. 10–11]. Тому у 

цьому контексті екстремістськими діями є використання інтолерантних 

висловлювань під час публічних виступів, що ображають почуття етнічних 

груп, національних меншин і віруючих осіб, створення та розповсюдження 

носіїв інформації (друкованих матеріалів, аудіо- і відеопродукції тощо), 

призначених для публічного використання, що містять елементи пропаганди 

національної виключності або неповноцінності громадян за соціальною, 

національною або релігійною ознаками, нацистську атрибутику, або 

поширення такої інформації через мережу Інтернет та ін. 

Поширення інформації антидержавницького провокаційного 

спрямування, що підриває авторитет і престиж України, органів державної 

влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави. Створення позитивного образу органів державної влади та 

управління серед населення, формування престижу і авторитету 

правоохоронних і судових органів є невід’ємним завданням держави. Це 

дозволить сформувати належний рівень довіри громадян до державно-

владних інститутів, забезпечити стійкість і стабільність їх діяльності. 

Зважаючи на це, суб’єкти політичного екстремізму для досягнення власних 

цілей спрямовують свою діяльність проти інститутів влади через намагання 

дискредитувати їх серед населення або блокувати їх діяльність, що 

унеможливить виконання ними своїх функцій. Дезорганізація діяльності 
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органів державної влади та управління об’єктивно зумовлює виникнення 

соціальних катаклізмів, за яких суб’єкти екстремізму отримують додаткові 

можливості щодо рекрутування до своїх лав окремих осіб, створення і 

поширення серед населення ілюзій про обґрунтованість застосування 

насильства стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  

Одним з вагомих напрямів дестабілізації внутрішньополітичної 

ситуації у державі є поширення інформаційних впливів, спрямованих на 

підрив довіри населення до її інститутів та уповноважених осіб. У сучасному 

суспільстві переважна більшість населення отримує інформацію про події, 

що відбуваються у країні та світі, з повідомлень засобів масових інформації. 

Протягом останніх років популярності, особливо серед молоді, набули 

різноманітні соціальні мережі, де в онлайновому режимі, окрім отримання 

інформації, здійснюється спілкування різних осіб. Фактично, соціальні 

мережі сьогодні стали невід’ємним елементом буття багатьох людей, 

потужно впливаючи на формування їхнього сприйняття соціальної 

реальності, вироблення ціннісних настанов і орієнтацій. Через це переважна 

більшість суб’єктів екстремізму зосереджує свою діяльність насамперед у 

мережі Інтернет та у видавничій сфері. 

Намагаючись послабити регулятивний вплив органів державної влади 

та управління з метою дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у 

державі суб’єкти екстремізму найчастіше вдаються до поширення 

неперевіреної або свідомо викривленої інформації про реальне становище у 

державі або окремих сферах суспільного життя. Спекулюючи на наявних у 

суспільстві проблемах, вони намагаються сформувати негативне сприйняття 

населенням державної політики, порушити баланс інтересів і потреб різних 

соціальних груп. Завданням поширення екстремістами провокаційної, 

завідомо неправдивої інформації є насамперед забезпечити формування не 

раціонального, а негативного емоційно-чуттєвого сприйняття населенням 

певних подій і заходів, ініціатором яких є держава та уповноважені нею 

органи.  
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Викривлення позиції держави щодо вирішення нагальних для 

суспільства проблем має на меті підірвати довіру населення до законно 

обраних державних органів влади та органів місцевого самоврядування, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави. Це сприяє нагнітанню 

протестних настроїв серед населення, створює соціально-політичне 

напруження у суспільстві, що зрештою може призвести до виникнення 

конфліктних ситуацій: масових протестних заходів, силових сутичок, 

порушень громадського порядку тощо.  

Серед найбільш поширених тем, що екстремісти використовують у 

пропагандистській діяльності, є корумпованість органів державної влади та 

управління, окремих посадових осіб, систематичне недотримання або 

порушення ними прав людини тощо. Ця інформаційна діяльність, яка 

зазвичай здійснюється анонімно, що, своєю чергою, суттєво ускладнює 

виявлення і своєчасну нейтралізацію її ініціаторів, власний деструктивний 

вплив виявляє у руйнації усталених норм і традицій, дискредитації системи 

етнополітичних цінностей, укоріненні у свідомості населення нігілістичних 

настанов та антикультурних орієнтацій, заміні демократичних форм 

політичної участі неконвенціональними тощо.  

Суб’єкти екстремізму у власному арсеналі накопичили різноманітні 

методи і способи дискредитації діяльності органів державної влади та 

управління, їх посадових осіб. Найбільш поширеними є, зокрема, публічне 

тиражування завідомо неправдивих або документально непідтверджених 

повідомлень про зв’язки окремих державних і політичних діячів із 

спеціальними службами інших країн, звинувачення їх у шпигунстві, зраді 

національних інтересів тощо. Наприклад, керівництво УНА-УНСО через 

власні засоби масової інформації цілеспрямовано забезпечувало поширення 

повідомлень про зв’язки вищого керівництва держави із урядами інших країн 

з метою послаблення обороноздатності України [див. 233, с. 1]. Негативізація 

іміджу вищих посадових осіб держави здійснювалась через створення у 
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масовій свідомості міфологем і асоціацій за напрямом «посадова особа 

держави – колаборант, зрадник, шпигун, корупціонер» [див. 512, с. 1]. 

Вагомим механізмом дискредитації і підриву довіри до органів 

державної влади та управління, їх посадових осіб є поширення свідомо 

спотвореної інформації про їх етнічну приналежність і віросповідання. 

Спекуляція на наявних у масовій свідомості негативістських 

етноконфесійних стереотипах і забобонах має на меті сформувати у 

населення ілюзію про те, що управління державою здійснюється без 

урахування потреб всього населення виключно в інтересах окремого етносу 

або держави. Так, представники «Тризубу» у своїх програмових документах 

визначають керівництво України як «режим внутрішньої окупації», 

презентований «московськими маріонетками та холуями», діяльність яких 

спрямовується виключно проти українського народу. Через це активісти 

організації вважають за доцільне застосування будь-яких, у тому числі й 

насильницьких, способів і методів протистояння з органами державної влади 

та управління України [див. 146].  

Ідеологи Соціал-національної асамблеї вважають, що «…новітня 

держава не лише не виправдовує Національних сподівань, але й сприяє 

поступовому і всебічному занепаду, деградації та вимиранню Нації» [552]. 

Власні претензії до керівництва держави вони висувають виключно у расовій 

площині, вважаючи, що українська нація розчиняється «чужорасовим та 

іншомовним елементом» [552]. На думку активістів цього угруповання, 

«Задля утвердження Права Нації є прийнятними будь-які методи: від 

публічних до підпільних, від місцево-локальних до глобально-масштабних, 

від парламентарних до збройно-силових. Зволікання з утвердженням Права 

Нації може призвести до невиправних наслідків. Утвердження Права Нації 

виправдовує будь-які доцільні та достатні насильство і жорстокість» [552].  

Поширеним інформаційним методом дискредитації діяльності органів 

державної влади та управління, їх посадових осіб є технологія флешмобу, 

тобто театральне інсценування їх діяльності у демонстративно спотвореному, 
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карикатурному, абсурдизованому вигляді. Кінцевою метою флешмобу є 

створення і поширення у віртуальному просторі відеосюжетів, що 

дискредитують владні інститути, знижують їх авторитет серед населення 

через підвищене емоційне сприйняття їх свідомо спотвореного іміджу. 

Ефективність цієї технології визначається кількістю специфічних симпатій 

(«лайків», «класів», «репостів» тощо), які виявляють користувачі соціальних 

мереж до цих сюжетів. Популярність цієї технології серед суб’єктів 

екстремізму зумовлюється: 

– фактичною неможливістю притягнення до кримінальної 

відповідальності її учасників; 

– переважною орієнтованістю на молодь через те, що політика 

подається в ігровому варіанті, який притягує молодь уявною новизною та 

нестандартністю підходів; 

– відсутністю необхідності залучення значної кількості людей для 

проведення флешмобу, оскільки увага зосереджується на необхідності 

поширення інформації про неї через ЗМІ або соціальні мережі; 

– значним психологічним ефектом, що поширюється на великі групи 

людей; 

- можливістю переростання акції флешмоб у масові протестні заходи 

внаслідок застосування «принципу доміно», тобто залучення якнайбільшої 

кількості людей. 

Отже, поширення суб’єктами екстремізму провокаційної, свідомо 

викривленої або неперевіреної інформації має на меті забезпечити 

внутрішньополітичну дестабілізацію в Україні. Це досягається через 

намагання сформувати громадську думку про діяльність органів державної 

влади і управління, їх посадових осіб виключно у негативній площині через 

асоціації із причетністю до певних злочинів, етнічної приналежності або 

віросповідання. Такі методи інформаційного впливу, за задумом керівників, 

неформальних лідерів та ідеологів екстремістських угруповань, мають 

легітимізувати у масовій свідомості можливості застосування насильства, 
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провадження підпільної боротьби, непокори владним інститутам та 

свідомого порушення чинного законодавства України. 

Таким чином, як комплекс загроз і викликів національній безпеці 

України політичний радикалізм та екстремізм постає у вигляді системи 

переконань і дій, що містять елементи нігілізму і соціальної протестності. 

Значна суспільна небезпека суб’єктів екстремізму зумовлюється їх 

схильністю до використання антиправових способів і методів політичної 

боротьби, серед яких вагоме місце посідають різні форми насильства. 

Наслідками злочинних посягань екстремістських груп є ескалація 

насильства у суспільстві, поширення алармістських настроїв серед 

населення, провокування міжетнічної та релігійної ворожнечі, поляризація 

політичної системи, дестабілізація та блокування діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. На сьогодні для суб’єктів 

екстремістської діяльності характерним є застосування сучасних 

інформаційно-комунікативних засобів впливу на масову, групову та 

індивідуальну свідомість, що суттєво ускладнює забезпечення протидії цим 

впливам.  

Деструктивному впливу екстремістів найлегше піддається молодь через 

несформованість власних ціннісно-нормативних настанов, невизначеність і 

нестабільність політичних уподобань. Небезпечним у цьому контексті є 

масований вплив на молодіжну свідомість сучасних інформаційно-

комунікативних технологій, що сприяють поширенню у молодіжному 

середовищі радикалістських настанов та екстремістських настроїв за 

відсутності дієвих механізмів їх нейтралізації. 

Особливу небезпеку для суспільства і держави становить застосування 

суб’єктами політичного екстремізму терористичних методів для досягнення 

власних цілей, що супроводжується підготовкою та організацією акцій, 

спрямованих на залякування населення і досягнення впливу на прийняття 

рішень органами державної влади в інтересах екстремістських угруповань 

тощо. Тому необхідність відпрацювання механізмів протидії виявам 
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політичного радикалізму та екстремізму посідає значне місце у системі 

нейтралізації загроз і викликів національній безпеці України. Актуальними 

на сьогодні лишаються розробка та впровадження політико-правових та 

безпекових стратегій у сфері протидії виявам політичного радикалізму та 

екстремізму. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Поширення радикалістських настанов та екстремістських практик у 

сучасному українському суспільстві є однією з найбільш вагомих загроз і 

викликів національній безпеці держави. 

Дослідження радикалізму та екстремізму через складність і 

багатоманітність виявів цього феномену в реальному житті потребує 

залучення методологічного інструментарію низки соціогуманітарних наук 

(філософії, політології, соціології, психології, культурології та ін.) задля 

встановлення причин його виникнення й поширення, визначення алгоритмів 

ідеологізації, прогнозування тенденцій розвитку та еволюції тощо. Через це 

множинність науково-дослідницьких підходів обумовлюється тим, що 

політичний радикалізм та екстремізм є одним із найбільш небезпечних і 

складно прогнозованих феноменів сучасності, здатного поширювати свій 

вплив на різні сфери суспільного життя. 

Перебудова суспільного життя на демократичних засадах зумовила 

суттєве підвищення та активізацію ролі молоді в політичних процесах в 

Україні. Молодь стала об’єктом конкурентної боротьби різних політичних 

сил, що прагнуть здобути владу і розглядають найбільш активних та 

цілеспрямованих представників молодого покоління як своєрідний кадровий 

резерв для поповнення своїх лав і розширення сфери ідейного впливу.  

Неможливість реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал у 

межах наявних політичних сил зумовлює звернення найбільш активної та 

вольової частини молоді до андеграундних форм політичної активності та 
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відкидання демократичних форм політичної участі, що спричинило 

поширення радикалістських настанов та появу екстремістських практик 

співучасті у політичному житті країни.  

Через це значну занепокоєність викликає той факт, що за своїм 

соціально-демографічним складом переважну більшість учасників 

екстремістських угруповань складають особи у віці від 18 до 35 років. Саме 

через це проблему поширення екстремізму в Україні можна вважати 

здебільшого «молодіжною». З усіх соціальних груп в Україні молодь 

виявляється найбільш чутливою до соціальних, економічних, культурних і 

політичних змін. Вона найгостріше реагує на вияви соціальної 

несправедливості й не сприймає утиски своїх прав і свобод. Молодь із 

соціально депривованих прошарків населення найлегше піддається 

деструктивному впливу екстремістських угруповань, метою діяльності яких є 

незаконне захоплення влади в країні. Поява й стрімке поширення 

екстремістських виявів серед молоді в Україні свідчить про порушення 

процесів соціалізації й соціальної адаптації молодої особистості, що 

зумовлює розвиток у молодіжній свідомості асоціальних настанов і провокує 

виникнення делінквентних поведінкових практик.  

Найбільш схильними до сприйняття й засвоєння радикалістських 

настанов є молоді люди із соціально неблагополучного середовища, зокрема 

особи з кризових сімей, позбавлені батьківського піклування тощо. 

Поширенню екстремістських ідей у молодіжному середовищі сприяє 

відчуженість переважної більшості молодих людей від політичних процесів, 

недостатній рівень їх інформованості та відносно невисокий рівень 

політичної культури, криза демократичних принципів співіснування різних 

соціальних, етнонаціональних та релігійних груп, несформованість правових 

механізмів реального забезпечення прав і свобод людини. Тому пропаганда 

суб’єктів екстремістської діяльності передбачає свідоме паразитування на 

наявних у суспільстві проблемах, демонстративне заперечення й відкидання 

норм мирного співіснування та неконфліктного розв’язання наявних 



97 

 

 

 

суперечностей. Чільне місце посідає відстоювання насильницьких принципів 

реформування й перетворення соціальної реальності, що й визначає 

підвищену небезпеку зростання популярності екстремізму в суспільстві.  

Суб’єкти екстремістської діяльності зазвичай орієнтуються на 

політизацію наявних у суспільстві суперечностей, ескалацію 

соціокультурних та соціально-економічних конфліктів, що може призвести 

до дезорганізації діяльності органів державної влади та управління. 

Реалізація екстремістських акцій може завдавати суттєвого психологічного й 

матеріального збитку суспільству та державі, зазіхати на конституційний лад, 

сприяти розбалансуванню системи суспільних відносин тощо. 

Екстремістські форми маніфестації окремих політичних сил 

активізують деструктивні тенденції, які зумовлюють ескалацію напруження в 

суспільстві, зростання протестних настроїв серед населення. Надалі це 

призводить до корозії владно-політичних відносин, суттєво послаблює 

систему державного управління, негативно позначається на стійкості й 

стабільності розвитку суспільства в цілому. 

Активізація діяльності політичних сил, що сповідують екстремістські 

форми і методи політичної боротьби, знаходить свій вияв у створенні не 

передбачених чинним законодавством України воєнізованих формувань, 

провокуванні масових порушень громадського порядку, блокуванні 

діяльності окремих органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Відповідно, екстремізм є деструктивним соціально-політичним явищем, що 

створює реальну загрозу для основ національної безпеки України. 

Застосування екстремістських методів боротьби є небезпечним не лише 

для окремих політичних сил, а й створює реальну загрозу для суспільної 

стабільності в цілому, що може призвести до підриву авторитету держави, 

корозії її владно-управлінських інститутів, підвищення конфронтаційності 

взаємовідносин між окремими індивідами та соціальними групами, ескалації 

в суспільстві невмотивованого насильства тощо. Заперечення й відкидання 

демократичних форм політичної участі, поширення неконвенціональних, 
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насильницьких методів політичної діяльності сприяє становленню в 

суспільстві загальної соціально-психологічної атмосфери страху й недовіри, 

що призводить до розбалансування системи суспільних відносин, зумовлює 

неможливість забезпечення державою та її інститутами прав і свобод 

людини. 
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РОЗДІЛ 2 

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ В 

МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 

2.1. Політико-ідеологічні доктрини ліворадикальних угруповань 

 

Специфічна діяльність суб’єктів політичного радикалізму та 

екстремізму в Україні вимагає належного ідеологічного і морально-

духовного обґрунтування їхньої деструктивної практики. Підвищене 

психоемоційне сприйняття реальності, яке є неодмінним соціально-

психологічним компонентом політичного радикалізму, зумовлює, 

насамперед, схильність екстремістських угруповань до еклектичних способів 

конструювання власних політичних доктрин. Через це вони відзначаються 

аморфною ідеологічною структурою та різноманіттям ідейно-культурних 

засад.  

Також серед особливостей радикалістських доктрин в Україні варто 

відзначити наявність значного впливу західноєвропейських та російських 

ідей і традицій політичного радикалізму, що поєднуються зі специфічними 

особливостями вітчизняних соціополітичних реалій. Тому ефективність 

заходів із профілактики та запобігання поширенню ідей насильницької зміни 

державного ладу та радикальної перебудови базових засад суспільних 

відносин, що склалися в країні, упередження дій екстремістського характеру 

та терористичних актів прямо залежить від рівня наукового осмислення 

ідейно-політичної сутності радикалізму та екстремізму, виявлення ідейно-

культурних витоків їхніх ідеологічних доктрин, причин появи, основних 

тенденцій і закономірностей розвитку їх виразників. 

Лівий радикалізм в Україні представлений значною кількістю ідейно-

політичних течій, які виступають з критикою сучасної системи соціально-

економічних і суспільно-політичних відносин, метою яких є досягнення 

революційного оновлення суспільства. Багатоманітність їхніх ідеологічних 
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настанов, програмно-політичних доктрин, шляхів філософського осмислення 

реальності, орієнтації на різноманітні ідейно-культурні джерела зумовлюють 

появу різних, інколи діаметрально протилежних, проектів перебудови 

суспільного життя. Характерними ознаками існування ліворадикальних 

угруповань в Україні є їхня вкрай невисока чисельність, організаційна 

нестійкість, відсутність реєстрації у встановленому законом порядку, 

спорадичність участі у реальному політичному житті, схильність до 

надмірного теоретизування та перенесення діяльності переважно до 

віртуальної площини. Фактично, окремі ліворадикальні об’єднання є 

своєрідними «гуртками за інтересами», що існують виключно для 

задоволення специфічних інтелектуальних та культурно-естетичних запитів 

своїх представників.  

Ідеологічні уподобання представників ліворадикальних угруповань 

значною мірою детермінуються віковими категоріями своїх прихильників. 

Для представників старшого покоління, більша частина життя яких пройшла 

в умовах радянської дійсності, властивими є ідеологічний консерватизм, 

догматизм та доктринерство, орієнтації на історично вичерпані політичні 

проекти та наявні у суспільстві ностальгічні настрої. Для молоді, яка 

долучається до діяльності ліворадикальних угруповань, навпаки, 

характерними є застосування авангардних підходів до визначення власних 

політичних поглядів, тяжіння до недогматизованих ідеологічних дискусій, 

пошуки «істинного», «справжнього» шляху революційної трансформації 

суспільства. Відповідно, низка ліворадикальних угруповань в Україні 

поєднує переважно молодь, для якої участь у таких об’єднаннях є насамперед 

способом самоствердження у суспільстві, претензією на власну культурну та 

інтелектуальну оригінальність і самобутність, потребою у пошуках 

однодумців і створення кола спілкування. Як наслідок, бунтарські настанови 

молодих лівих радикалів здебільшого мають специфічну екзистенційну, 

романтизовану природу.  
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Необхідність вияву різних форм протестної активності – від поширення 

квазіреволюційних ідей до провокування силових сутичок – є результатом 

інтерпретації буття у межах ліворадикальних доктрин як «абсурдного» і 

«безсенсового». Через це будь-які суспільні і державні інститути визнаються 

інструментами поневолення особистості, утиску її творчого потенціалу і 

можливостей. Тому ідеологічним фетишем будь-якої ліворадикальної 

доктрини є «революція» як єдино прийнятна форма суспільних перетворень, 

досягнути яких можливо через емоційний порив, протест, бунт.  

Незважаючи на транслювання радикальних гасел, представники 

ліворадикальних угруповань практично не беруть участі у політичних 

заходах, що можуть забезпечити їм можливості для входження до владних 

інститутів з метою реалізації у їх межах власних політико-ідеологічних 

принципів. Питома вага вуличного акціонізму ліворадикальних об’єднань в 

Україні є відносно незначною через несистемний, спорадичний і спонтанний 

характер їхньої діяльності. 

Аналіз ідейно-культурних засад засвідчує ідеологічну різноманітність у 

ліворадикальному середовищі України. Зокрема, у конгломераті 

консервативно-комуністичних радикальних об’єднань виокремлюється 

декілька ідейно-політичних напрямів.  

Неосталіністська течія представлена Партією комуністів 

(більшовиків) України Е. Ояперва, незареєстрованими регіональними 

відділеннями російської Всесоюзної комуністичної партії більшовиків 

Н. Андрєєвої, її молодіжного крила – Всесоюзної молодої гвардії 

більшовиків та відгалуження ВКПБ – Всесоюзної комуністичної партії 

(більшовиків) О. Лапіна. Ортодоксальність, догматизм та архаїка 

ідеологічних доктрин цих об’єднань обумовлюється наслідками поширення 

тенденцій фракціонізму та платформізму всередині Комуністичної партії 

Радянського Союзу наприкінці 1980-х рр. Керівники та ідеологи зазначених 

об’єднань наголошують не на створенні принципово нових політичних сил, а 
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на відродженні діяльності і, відповідно, спадкоємності політичних та 

ідеологічних традицій ВКП(б) під керівництвом Й. Сталіна [див. 488].  

У формально юридичному сенсі появу зазначених вище об’єднань 

обумовлено діяльністю Всесоюзного товариства «Єдність – за ленінізм та 

комуністичні ідеали», яке виникло у травні 1989 р., та сформованої всередині 

КПРС Більшовицької платформи, представники яких перебували на вкрай 

консервативних, ортодоксально-комуністичних позиціях. Наприклад, 

лідером ВКПБ Н. Андрєєвою у 1988 р. у газеті «Радянська Росія» було 

опубліковано статтю «Не можу поступатися принципами», яка згодом 

отримала назву «маніфесту антиперебудовних сил» [див. 557]. У ній автор 

засуджувала спроби «спотворення історії соціалізму», «дискредитації 

провідних керівників ЦК партії і Радянського уряду», «необ’єктивного 

осмислення минулого», «[демонізації] ролі Й. В. Сталіна в історії СРСР» 

тощо, закликаючи «…з партійно-класових позицій… оцінювати історичну 

роль усіх керівників партії і країни, у тому числі і Сталіна» [20, с. 2].  

Відповідно, офіційною ідеологією ПК(б)У, ВКПБ, ВМГБ, ВКП(б) є 

революційна форма ортодоксального марксизму-ленінізму, що засуджує 

«ревізіоністську», «опортуністичну», «буржуазно-контрреволюційну» 

ідеологічну лінію, характерну для Комуністичної партії Радянського Союзу 

часів хрущовської «відлиги» та доби горбачовської перебудови [див. 240; 

489; 609]. Тому ідеологічними засадами, як випливає із змісту програмних 

документів цих об’єднань, є «…вчення Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна в 

його творчому застосуванні і розвитку в сучасних умовах» [609], що 

трактуються як «революційний досвід робітничого класу і будівничих 

соціалізму в різних країнах» [488]. 

Тенденція продовження ідеологічних традицій сталінської ВКП(б) 

спостерігається у використанні специфічних фразеологічних конструкцій. 

Зокрема, у програмних документах зазначених вище об’єднань 

наголошується на тому, що ці політичні сили є «передовим загоном 

робітничого класу», який «виступає у союзі із селянством і трудовою 
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інтелігенцією» задля «побудови соціалізму і комунізму» [див. 240; 725–727]. 

Відповідно, цілями діяльності об’єднань неосталіністської течії є «боротьба 

проти капіталістичного ладу», «відродження СРСР, радянської влади і 

соціалізму», «[утвердження] диктатури пролетаріату», «перемога комунізму 

шляхом соціалістичної революції» [див. 240; 725–727].  

Ортодоксальність та догматизм ПК(б)У, ВКПБ, ВМГБ, ВКП(б) 

виявляється у жорсткій критиці поміркованих рухів та об’єднань, які 

декларують свою прихильність до соціалістичних ідей. У їхніх програмно-

ідеологічних документах такі політичні сили визначаються як 

«опортуністичні», що сповідують «політику ревізіонізму, угодовства і 

відступництва» [див. 240; 725–727]. Окрім значної кількості цитат і посилань 

на праці класиків марксистсько-ленінської філософії, аналіз окремих 

публіцистичних та ідеологічних праць представників цих об’єднань засвідчує 

наявність ідейного впливу ходжаїзму та політичної доктрини Кім Ір Сена 

(т.зв. «ідей чучхе»), що відстоюють сталіністську платформу у марксизмі та 

містять критику різноманітних ідеологічних ухилів соціалістичних партій і 

рухів [див. 743–745; 806, с. 2].  

Характерною ознакою неосталіністських об’єднань є їхня проросійська 

налаштованість, що виявляється у виконанні програмно-ідеологічних 

документів та агітаційно-пропагандистських матеріалів виключно 

російською мовою. Ці об’єднання підтримують тісні зв’язки зі своїми 

однодумцями з Російської Федерації, беручи участь в їхніх протестних 

політичних заходах та поширюючи їхню пресу, зокрема газети «Серп і 

молот», «Більшовицька правда» та «Революція».  

На початку 2000-х рр. активістами зазначених об’єднань на території 

України поширювались газети «Рада робітничих депутатів» і «Далекосхідна 

республіка», що видавались російським екстремістським угрупованням 

І. Губкіна «Реввійськрада». Після розгортання у 2002 р. т. зв. «справи 

одеських комсомольців» представники неосталіністьких організацій увійшли 

до незареєстрованого «Фронту допомоги революціонерам-в’язням». 
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Таким чином, ідеологічні доктрини неосталіністських об’єднань 

вибудовуються виключно на працях класиків марксистсько-ленінської 

філософії. Сутність їхніх проектів перебудови суспільного життя полягає у 

надмірній абсолютизації минулого (використання ідеологічних концептів, 

елементів символіки) та апеляціях до відповідних культурних цінностей. 

Незважаючи на проголошення ними необхідності творчої інтерпретації та 

адаптації базових положень марксистсько-ленінської філософії до 

актуальних політичних реалій, аналіз їхніх ідеологічних доктрин засвідчує 

догматичне використання низки фразеологічних конструкцій та ідеологічних 

штампів, характерних для своїх попередників 1920–1950-х рр.  

Такі ідеологічні доктрини здебільшого є результатом ностальгічних 

настроїв депривованої частини населення старшого віку. Як наслідок, 

догматична обмеженість та надмірна ортодоксальність ідеологічних поглядів 

представників цих об’єднань об’єктивно зумовлює звуження їхньої 

соціальної бази і унеможливлює розгортання активної політичної діяльності, 

спрямованої на інкорпорацію до органів державної влади з метою реалізації 

власних програмних принципів.  

Більш ідеологічно гнучкими є представники неотроцькістської течії, 

представленої в Україні невеликими за чисельністю групами та окремими 

андеграундними інтелектуалами, які самоідентифікують себе як 

«пролетарістів», «революційних марксистів» або «марксистів-ленінців». 

Ідейним підґрунтям для неотроцькістської течії є творча спадщина 

Л. Троцького та представників т. зв. «лівих комуністів» – 

внутрішньопартійної опозиційної групи у складі РКП(б), представники якої 

(М. Бухарін, Р. Землячка, І. Уншліхт, М. Урицький та ін.) перебували на 

вкрай радикальних позиціях, відстоюючи ідею «експорту революції» до 

інших країн, що згодом конституювалась у троцькістську «теорію 

перманентної революції».  

Розгортання діяльності неотроцькістських груп пов’язується із 

утворенням усередині 1990 р. радянської секції Четвертого інтернаціоналу, 
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що поєднує троцькістські групи у світі. Згодом, внаслідок низки розколів 

виникли Соціалістичний робітничий союз та російська секція Комітету за 

робітничий інтернаціонал (КРІ), які поширили свій вплив на декілька 

пострадянських держав, зокрема й Україну [див. 306, с. 123–124]. Серед ідей, 

які активно експлуатуються прибічниками неотроцькізму, варто відзначити 

«теорію перманентної революції» Л. Троцького, згідно із якою відстоюється 

необхідність перемоги соціалізму у світовому масштабі, визначальна роль у 

якій закріплюється за робітничим класом як найбільш революційним 

прошарком суспільства.  

Неотроцькісти, продовжуючи ідейну лінію своїх попередників, 

вважають Жовтневу революцію 1917 р. подією, яка каталізувала революційні 

процеси у світі, наголошуючи на її пролетарській сутності. Сталінську 

одноосібну диктатуру вони визначають як «внутрішню контрреволюцію», що 

заперечує ідеали пролетарської революції, та встановлення режиму 

«державного капіталізму» або «казарменого комунізму» [див. 497].  

«Теорія перманентної революції» переосмислюється неотроцькістами у 

контексті боротьби проти транснаціональних корпорацій. Вони вважають, що 

глобалізація світового економічного простору сприятиме консолідації 

робітників усього світу, а тому неухильно призведе до світової 

соціалістичної революції. Крім того, лівацькі настанови представників 

неотроцькістської течії в політекономічних дискусіях посилюються 

виразною антифашистською спрямованістю, ідейні домінанти якої згодом 

були успадковані відповідними молодіжними субкультурними спільнотами.  

Варто зазначити, що сутність фашизму представниками 

неотроцькістських угруповань не завжди ототожнюється з ідеологією та 

практикою європейських праворадикальних партій 1920-х–1940-х рр. Так, 

домінування елементів радянського патріотизму та державності або спроби 

поєднання соціального та національного компонентів у межах ідеологічних 

доктрин окремих рухів соціалістичної спрямованості визначаються ними як 
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«соціал-фашизм» або «етнофашизм», яким протиставляється пролетарський 

інтернаціоналізм [див. 8, с. 90–120; 407, с. 80–90; 470]. 

Протягом 1990-х–2000-х рр. в Україні діяли такі неотроцькістські 

групи, як філія російської «Революційної робітничої партії», «Координаційна 

рада робітничого руху», «Ліве об’єднання молоді», «Робітничий спротив» на 

правах української секції КРІ, «Революційна ліва організація», «Українська 

ліва група» тощо, які налагодили взаємодію з низкою міжнародних 

троцькістських груп, зокрема з Лігою за п’ятий інтернаціонал (L5I), 

Міжнародною Більшовицькою тенденцією (IBT), міжнародною організацією 

Ліги за революційну партію – Комуністичною організацією за четвертий 

інтернаціонал (LRP/COFI), Світовим Соціалістичним рухом Соціалістичної 

партії Великобританії (SPGB/WSM), міжнародною троцькістською 

опозицією, наявною усередині Об’єднаного секретаріату (ITO/Usec), «News 

and Letters», Соціалістичною партією праці США тощо.  

Проте на початку 2000-х рр. виявилось, що переважна більшість 

українських організацій була утворена одними і тими самими особами з 

метою отримання матеріальної підтримки від міжнародних троцькістських 

організацій. Це призвело до виключення вітчизняних неотроцькістів із 

міжнародного троцькістського руху, а відтак зумовило ідеологічний та 

організаційно-політичний занепад цієї течії в Україні [див. 250; 751]. На 

сьогодні актив цих груп фактично розчинився у антиглобалістських та 

антифашистських рухах.  

На рівні пропагандистських груп творчої спадщини китайського 

політичного та державного діяча Мао Цзедуна виступають представники 

неомаоїстської течії (філія незареєстрованої «Російської маоїстської партії» 

(РМП), група «Робітнича дія»), які виявляють свою активність в Україні 

виключно у віртуальному просторі. Щодо ідейних настанов, то на 

офіційному сайті прихильників маоїстських ідей зазначається, що вони 

орієнтуються на ідеї марксизму-ленінізму-маоїзму.  
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Представники неомаоїзму поважають досвід державного будівництва у 

СРСР часів Й. Сталіна, заперечуючи «хрущовсько-брежнєвський Совок і 

сучасний, ринковий Китай» [555]. Визначаючи свою метою «…встановлення 

влади робітників і пересічних службовців, справжньої рівності жінок і 

чоловіків, звільнення пригноблених народів», неомаоїсти прихильно 

ставляться до ЛГБТ-спільноти, вважаючи, що саме такі рухи можуть 

зруйнувати засади сучасного капіталістичного ладу [555]. Останнє вказує на 

наявність впливу на світогляд представників маоїстських груп ідей 

Г. Маркузе, на думку якого у сучасних умовах робітничий клас втрачає 

власний революційний потенціал, який переходить до маргінальних 

суспільних елементів [див. 420]. 

Таким чином, консервативно-комуністичні радикальні об’єднання 

функціонують здебільшого як слабко розвинені мережі інтелектуальних 

«гуртків за інтересами». Складність аналізу їхніх ідеологічних доктрин 

полягає у тому, що деякі з них фактично припинили своє існування, 

приєднавшись до актуальних на сьогодні антиглобалістських та 

антифашистських ініціатив, або суттєво обмежили свою просвітницьку 

діяльність у мережі Інтернет. Фактично, ідеологічна діяльність цих груп 

обмежується вивченням теоретичної спадщини окремих класиків 

ліворадикальної думки без спроб її подальшого творчого розвитку.  

Більш активними в діяльнісному аспекті є представники 

антиглобалістських, антифашистських, феміністських та екологічних 

рухів, які можна позначити загальною назвою «нові ліві», що виникли 

насамперед як результат сучасних західноєвропейських духовно-політичних 

впливів і тенденцій. Саме з таких позицій презентують себе ліворадикальні 

об’єднання, групи та ініціативи: «Ліворадикальне об’єднання молоді», «Ліва 

ініціатива», «Організація марксистів», Молодіжне об’єднання «Че Гевара», 

Соціалістичне об’єднання «Ліва опозиція», Об’єднання «Боротьба», 

федерація «Антифашистська дія України» тощо.  
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Ідейними попередниками зазначених вище організацій умовно можна 

вважати підпільні ліві інтелектуальні гуртки та опозиційні групи, що 

існували у СРСР протягом 1950-х–1980-х рр. і відстоювали необхідність 

повернення до «істинного марксизму». Їхні ідеологічні доктрини поєднували 

класичну марксистсько-ленінську філософію із ідеями анархізму та 

західноєвропейської лівацької контркультури 1960-х–1970-х рр. Відповідно, 

проголошуючи себе «революційними марксистами», сучасні «нові ліві» у 

межах власних ідеологічних доктрин намагаються поєднати ідеї 

геваристського революціонаризму, анархізму, марксизму-ленінізму, 

троцькізму, європейської контркультури 1960-х рр., маркузіанства та 

фрейдомарксизму з антифашистськими, антиглобалістськими настановами, 

ідеями екологізму, боротьби за рівноправ’я жінок і чоловіків, дотримання 

міжнаціональної толерантності тощо.  

Така ідеологічна суміш обумовлюється результатами трансформації 

ідеологічних настанов представників «нових лівих» внаслідок колишньої 

діяльності у Ленінській комуністичній спілці молоді України (ЛКСМУ) – 

молодіжній організації Комуністичної партії України, троцькістських та 

анархістських групах, захопленням ідеями і практиками західноєвропейських 

ліворадикальних груп 1960-х–1970-х рр. Проте у програмно-ідеологічних 

документах цих угруповань зазвичай немає прямих посилань на праці 

класиків ліворадикальної думки, що свідчить про відсутність догматизму та 

ортодоксальності у власному світогляді, характерних для представників 

консервативно-комуністичних радикальних об’єднань. 

Як свідчить аналіз ідеологічних доктрин «нових лівих», їхні 

представники перебувають під значним впливом троцькістських ідей, 

причому сам термін «лівий» та похідні від нього фразеологічні конструкції 

перетворюються на своєрідний ідеологічний фетиш. Декларований ними 

статус «лівака» або «лівого радикала», тобто прихильника рішучих і 

найбільш безкомпромісних тактик боротьби із наявними державними і 

соціальними інститутами, зводиться ідеологами цих об’єднань у абсолют із 
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подальшим набуттям глибинного символічного значення, формуючи у їхніх 

прихильників комплекс виключності власної ролі у політичному житті 

суспільства. Підтвердженням абсолютизації значення «лівих» політичних 

уподобань є, зокрема, самоназви цих груп (див. вище) та декларування ними 

відповідних гасел.  

Троцькістські мотиви в ідеології «нових лівих» яскраво простежуються 

в їх ставленні до визначення власної соціальної бази та методів політичної 

боротьби. Фактично продовжуючи неотроцькістську ідеологічну лінію, 

представники «нових лівих» абсолютизують роль робітників (у їхній 

інтерпретації «робітничого класу») у процесах оновлення суспільства.  

Так, активісти Молодіжного об’єднання «Че Гевара» відповідно до 

програмних принципів своєї діяльності орієнтуються на участь у 

робітничому русі через організацію акцій соціального та політичного 

протесту, ідеологічну пропаганду серед робітничої молоді, боротьбу проти 

антиробітничого трудового законодавства, відстоюючи необхідність захисту 

прав трудових мігрантів-нелегалів та висловлюючи солідарність із 

боротьбою профспілкового руху в усьому світі [613].  

Схожі принципи декларує і Об’єднання «Боротьба», яке проголошує 

свою прихильність до «революційного марксизму» і об’єднує «свідомі 

революційні елементи класу найманих працівників» [264; 605].  

Подібним чином самоідентифікуються Всеукраїнське об’єднання «Ліва 

ініціатива» і Соціалістичне об’єднання «Ліва опозиція», представники яких 

визначають себе як «…справжній революційний авангард глобального 

антикапіталістичного опору робітників і молоді України» [478, с. 4] або 

«…спільноту, яку об’єднує не лише боротьба проти нинішніх соціальних 

проблем, а й побудова альтеративного шляху розвитку...» [576], 

проголошуючи необхідність формування «Оргкомітету Робітничої партії 

України» [478, с. 19].  

Характерними для неотроцькізму є пропоновані представниками цих 

груп методи суспільних перетворень. Відкидаючи будь-які способи 
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консенсусного і компромісного розв’язання наявних у суспільстві проблем і 

позиціонуючи себе виключно як прихильників революційних методів 

політичної боротьби, активісти цих об’єднань наголошують на необхідності 

організації «глобального опору капіталізму та імперіалізму» або 

«революційного знищення капіталістичного ладу», що пов’язується ними із 

діяльністю транснаціональних корпорацій, заперечуючи при цьому 

можливість перемоги соціалізму в окремо взятій країні [див. 613; 605].  

Окреме місце у структурі ідеологічних доктрин «нових лівих» 

посідають контркультурні настанови та орієнтації, що додатково пояснюють 

причинну обумовленість використання ними «революційної дзвінкості фраз» 

(термінологія В. Леніна). Контркультурний складник їхніх ідеологічних 

доктрин формується під ідейним впливом теоретиків неомарксизму, 

фрейдомарксизму, діячів західноєвропейських студентських радикальних 

об’єднань, лівоекстремістських і терористичних угруповань 1960-х–1970-

х рр. та внаслідок буденно-побутового несприйняття цінностей масової 

культури, яка, на переконання представників «нових лівих», є «породженням 

сучасного капіталістичного суспільства». Тому пропоновані ними 

революційні проекти оновлення суспільства передбачають не лише зміну 

політичного курсу країни, а у перспективі і всієї світової спільноти, а також й 

необхідність виховання майбутніх поколінь у дусі нових світоглядних ідеалів 

як альтернативи цінностям «буржуазної культури» [див. 303; 613; 700].  

Як наслідок, трактування ідеологами «нових лівих» сучасного 

суспільства як «суспільства спектаклю», артикуляція уваги на його 

«репресивності», «тоталітарності», «технократичності», «штучності», 

«нещирості» свідчить про значний вплив на їхній світогляд ідей 

маркузіанства та ситуаціонізму [див. 420; 190]. Розуміння Г. Маркузе та 

Г. Дебором процесу тоталітаризації суспільства внаслідок деструктивної 

діяльності засобів масової інформації, що впроваджують в індивідуальну 

свідомість хибні потреби і культ споживання, відображається і у програмно-

ідеологічних документах вітчизняних «нових лівих», які проголошують 
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необхідність «розвитку і модернізації лівих ЗМІ» та «боротьби із 

споживацтвом» у дусі маркузіанського заклику до «Великої Відмови» 

[див. 303; 478; 605; 613]. У цьому контексті найбільш радикальну позицію 

займає Ліворадикальне об’єднання молоді, активісти якого, орієнтуючись, 

зокрема і на творчість неофрейдистського філософа В. Райха [див. 621], 

трактують сучасний капіталізм як «складний конгломерат класових, 

національних, екологічних, сексуальних суперечностей» [303], 

проголошуючи гасло «Даєш сексуальну політичну революцію!» [303].  

Орієнтації на контркультурні стратегії свого функціонування, спроби 

утворення власної системи культурних цінностей є чинниками перетворення 

«нових лівих» на специфічні субкультурні молодіжні спільноти [див. 2]. 

Цьому сприяють спроби розширення ними власної соціальної бази за 

рахунок представників асоціальних молодіжних субкультур внаслідок 

цілеспрямованої орієнтованості на взаємодію переважно із молодіжною 

аудиторією. Характерними наслідками ідейних взаємовпливів «нових лівих» 

і асоціальних молодіжних субкультур є запозичення в останніх елементів 

соціального нігілізму і використання наближених до обсценних 

ненормативних фразеологічних конструкцій, що є характерним, зокрема, й 

для субкультури панків [див. 93; 329].  

Бажання «нових лівих» посилити власні мобілізаційні можливості з 

метою набуття масовості у вуличних акціях і публічних політичних заходах 

неухильно призводить до використання у їхній ідеологічній діяльності 

еклектичних методів конструювання політичних доктрин, що зумовлює 

поєднання в межах цих доктрин яскравих, інколи несумісних та 

суперечливих, радикальних гасел. Наприклад, «Звернення київських маоїстів 

до школярів», надруковане у газеті «Ліворадикальний елемент», є лише 

набором епатажних гасел, які належать різним ліворадикальним 

угрупованням: «Розбий пику однокласнику в окулярах! Обкради багатого 

маминого синка! Кинь камінь у перше-ліпше вікно. Все одно за ним живе 

сволота! Революції відбуваються на вулиці!» [496].  
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Проголошуваний «новими лівими» революціонаризм розглядається 

ними як сукупність радикальних поглядів та екстремістських дій. Так, 

представники «Боротьби» одним із принципів своєї діяльності визначають 

«політичний радикалізм», який, на їхню думку, є «чітким усвідомленням 

того, що лише революційне повалення капіталістичної системи та 

державного апарату, що охороняє інтереси панівного класу, відкриє Україні 

та усьому світу шлях до соціалістичного майбутнього» [264]. Як наслідок, 

відбувається самоототожнення «нових лівих» із політичними радикалами 

[див. 2; 303; 605].  

Активісти Ліворадикального об’єднання молоді, звертаючись до 

досвіду діяльності західноєвропейських лівоекстремістських та 

терористичних угруповань 1960-х–1970-х рр. (німецька «Фракція Червоної 

Армії», італійські «Червоні бригади» тощо), відкрито декларують гасло 

«Даєш екстремізм!» [184], проголошуючи: «Ми перебуваємо на позиціях 

сучасного революційного екстремізму. Будь-яке нагнітання напруженості, 

будь-які деструктивні дії об’єктивно йдуть на користь революції. Ми 

підтримуємо міську геріл’ю, що велася необланкістськими угрупованнями 

ультралівих в 70-х роках» [303]. Такі ідейні орієнтири прямо суперечать 

ленінській теорії соціалістичної революції та свідчать про вплив на світогляд 

окремих ідеологів «нових лівих» народницьких та есерівських організацій, 

тактикою політичної боротьби яких був індивідуальний терор [див. 329].  

Таким чином, аналіз ідеологічних доктрин «нових лівих» засвідчує 

недогматизоване сприйняття ними соціальної реальності. Разом з тим 

відстоювання представниками цих груп власних ідей має гранично 

радикальний та безкомпромісний характер. Намагання збільшити кількість 

власних прихильників за рахунок насамперед молодіжної аудиторії та 

привернути увагу до себе призводить до використання «новими лівими» у 

своїй ідеологічній діяльності еклектичних прийомів з метою поєднання 

яскравих, епатажних і незвичних гасел. Транслювання радикальних ідей і 

відстоювання деструктивних методів боротьби може спричинити спорадичні 
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порушення громадського порядку під час здійснення масових політичних 

заходів, випадки хуліганства різного ступеня та застосування насильства 

щодо своїх політичних опонентів з боку представників цієї ліворадикальної 

течії. 

Окремою течією у структурі вітчизняного лівого радикалізму є 

лівонаціоналістичні угруповання, які у межах своїх ідеологічних доктрин 

намагаються еклектично поєднати різні фрагменти націоналістичної та 

соціалістичної ідеологій. До об’єднань із такими специфічними 

ідеологічними комплексами належать Націонал-більшовицька партія і групи 

т. зв. «автономних націоналістів».  

Найяскравішим прикладом політичної контркультурності є феномен 

російської Націонал-більшовицької партії, незареєстровані відділення якої 

виникли в Україні у 1999 р. у м. Києві та Харкові. Згодом прихильники цієї 

організації з’явились у м. Львові, Дніпродзержинську, Донецьку, Макіївці, 

Полтаві та ін. Протягом 1990-х–першої половини 2000-х рр. НБП була 

однією із найчисельніших та найактивніших організацій. У 2007 р. через 

проведення низки резонансних політичних акцій на території Російської 

Федерації за рішенням суду ця партія була ліквідована і заборонена як 

екстремістська організація. 

Аналіз ідеологічних засад та політичної практики НБП свідчить про те, 

що вона позиціонувала себе не як політична організація, а своєрідний арт-

проект, який об’єднав діячів андеграундного мистецтва та інтелектуалів 

анархістського, ліворадикального і лівонаціоналістичного спрямування. 

Через це ідеологічна доктрина НБП є гротескним і еклектичним поєднанням 

традицій європейської контркультури 1960-х рр. і ситуаціоністських 

концепцій з фашистськими, анархістськими і ліворадикальними ідеями, що 

зумовило своєрідну театралізацію і карнавалізацію діяльності цього 

квазіполітичного проекту.  

Тривалий час лідерами та ідеологами НБП були андеграундний 

письменник Е. Лимонов, філософ-містик О. Дугін та рок-музикант Є. Лєтов. 
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Роль андеграундних митців у формуванні ідеологічної доктрини цього 

об’єднання, як зазначається у закритому бюлетені «НБП-інфо № 1», була 

визначальною: «…Дугін прийшов до НБП із системою ідеологічних 

цінностей, що вже склалася, і Лимонов з такими книгами, як 

«Дисциплінарний санаторій», «Вбивство вартового», «Зникнення варварів», 

які розробили певну систему антикапіталістичних, антизахідних, 

націоналістичних, героїчних вірувань. Та й Єгор Лєтов приніс із собою свою 

пост-панк ГрОб-ідеологію» [495, с. 2].  

Домінування авангардистсько-мистецьких засад у діяльності НБП 

пояснюється тим, що ерзац-революційна політична боротьба, пропагована 

ідеологами цієї організації, розуміється ними не за класичною дихотомічною 

схемою протистояння «влада – опозиція», а як зіткнення принципово різних 

стилів, тобто сукупності поглядів та їхніх зовнішніх виявів у мистецтві, 

естетиці, політиці тощо. Відповідно, центральною метою діяльності 

націонал-більшовиків є не захоплення влади через «верхівковий заколот», а 

декомпозиція соціальної реальності через зміну її домінантних культурних 

кодів.  

Орієнтації на демонстративну маргінальність активу НБП, відкидання 

матеріального достатку та спроби внести своєрідний екзистенційний, 

романтизований сенс у внутрішнє життя цієї організації є результатом 

ірраціонального політичного вибору, своєрідного естетського кроку, що 

формує настанови на протест, опір, бунт проти соціуму в різних вимірах 

(культурному, політичному, соціальному, економічному тощо) [див. 620, 

с. 4]. Акцентування на мистецькому складнику ідейного базису, очевидно, 

мало на меті забезпечити розгортання НБП з маргінального інтелектуального 

гуртка у політичну організацію з розгалуженою мережею регіональних 

відділень та активом, який складався переважно із представників молоді, 

здатним здійснювати радикальні акції. Відкидання ідеологічних догм мало 

забезпечити доступ до лав організації будь-якої особи незалежно від її 

переконань, рівня інтелектуального розвитку та майнового стану. 
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Провокування зіткнення у свідомості індивіда принципово різних культурних 

парадигм і сформованих на їхній основі стилів має на меті обірвати його 

зв’язки із сім’єю, яку Е. Лимонов називав «монстром із заплаканими очима» 

[див. 391, с. 9], професійним середовищем, соціумом у цілому з метою 

втягнення до діяльності цього угруповання, маніпулювання свідомістю особи 

та її поведінкою при плануванні і проведенні екстремістських акцій. 

Ідеологічна доктрина НБП, у межах якої поєднуються ультраліві та 

ультраправі ідеї, характеризується виключним еклектизмом. Націонал-

більшовизм як філософсько-політична течія, що виникла у середовищі 

російської еміграції у 1920-х рр., був спробою поєднання комуністичних ідей 

з ідеями російського націоналізму, проте розгортання його у масовий 

політичний рух не відбулося. Ревіталізація цієї ідеологічної доктрини 

розпочалася на початку 1990-х рр. за ініціативи андеграундного письменника 

Е. Лимонова та філософа О. Дугіна. Характерними її ознаками стали 

антикапіталістичний пафос, відкидання політичної доктрини лібералізму та 

відстоювання ідеї величі російської нації. Переслідуючи за мету створити 

радикальну партію нового типу, вільну від ностальгічних настроїв, 

характерних для низки праворадикальних рухів [див. 210, с. 1–2], ідеологи 

НБП звертались до теоретичної спадщини російського та німецького 

націонал-більшовизму М. Устрялова і Е. Нікіша, теорії «перманентної 

революції» Л. Троцького, ідейних напрацювань європейських «нових лівих» і 

«нових правих», різноманітних геополітичних і конспірологічних концепцій 

тощо.  

Е. Лимонов визначав ідеологічну доктрину НБП як «червоний 

націоналізм», вважаючи, що він уособлює «червону половину націонал-

більшовизму, а Дугін – чорну» [див. 393]. З метою уникнення ототожнення 

НБП із консервативно-комуністичними об’єднаннями у «Декларації про 

створення Націонал-більшовицької партії» зазначалось: «Називаючи одну із 

двох ідеологій більшовицькою, ми маємо за мету уникнути 

скомпрометованого мерзотниками і зрадниками слова «комунізм»» [610, 
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с. 2]. Крім того, лівацькі переконання Е. Лимонова, як випливає із змісту 

деяких його програмних творів, сформовані під впливом ідей 

західноєвропейських і американських лівоекстремістських груп 1960-х–1970-

х рр. Зокрема, у праці «Інша Росія. Обриси майбутнього» він, розвиваючи 

панівні у середовищі західноєвропейської молоді цього періоду ідеї 

«сексуальної революції», обґрунтовує «теорію сексуальної комфортності» 

[391, с. 165–170]. 

Ідеологічна невизначеність НБП, яка, на думку її керівництва, мала 

забезпечувати їй гнучкість і можливості для політичної співпраці із 

політичними радикалами різних ідейних орієнтацій, навпаки, з часом 

призвела до політичної самоізоляції цього об’єднання. Так, анархістські і 

ліворадикальні групи вважали активістів НБП «фашистами», натомість 

представники націоналістичних угруповань визначали їх як «ліваків», які 

дискредитують ідеї російського націоналізму. Крім того, негативну роль у 

цьому відігравав надмірно епатажний імідж керівника НБП Е. Лимонова. 

Під ідейним впливом О. Дугіна тривалий час НБП позиціонувала себе 

як організація «третього шляху», відстоюючи ідею «консервативної 

революції», започатковану німецькими мислителями А. Мьоллером ван ден 

Бруком, Е. Юнгером, К. Шміттом та ін. Провідна ідея цієї концепції полягала 

у виробленні політичної позиції, яка б становила альтернативу ліберальним і 

соціалістичним доктринам. Тому у Програмі НБП від 1994 р. сутність 

націонал-більшовизму визначено як «злиття найбільш радикальних форм 

соціального опору із найбільш радикальними формами національного опору» 

[610, с. 1] або трактування «соціальної революції як синоніму національної 

революції і національної як синоніму соціальної» [610, с. 2].  

Спроби поєднання національного і соціального компонентів унаочнено 

у символіці НБП, що є своєрідною стилізацією офіційного прапору Третього 

рейху, де замість правосторонньої свастики розміщується серп і молот 

чорного кольору. Принципово відкидаючи характерні для німецького 

нацизму расистські ідеї, ідеологи Націонал-більшовицької партії тривалий 
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час копіювали ідеологічні та стилістичні засади італійського фашизму. Так, у 

статтях «Нові проти старих», «Лівий націоналізм» та «НБП серед інших 

націоналістичних партій» О. Дугін критикує російських консервативних 

націоналістів за надмірний ідеологічний догматизм і архаїчність, буржуазну і 

капіталістичну орієнтованість, вказуючи на їх ідейне зближення із 

прихильниками лібералізму та ринкової економіки [див. 209; 210, с. 1–2; 479, 

с. 2].  

Також ідеолог НБП відкидає радикальні ксенофобські настанови 

неонацистських угруповань, називаючи їх «гуртками» і «сектами», а їхніх 

представників – «чайничними дурнями» [див. 479, с. 2]. Натомість О. Дугін 

визначає італійський фашизм як «…Третій Шлях, який відкидає як ліберал-

інтернаціоналістичну, так і інтернаціонал-комуністичну догматику, але 

запозичує від лібералізму принцип свободи «дрібного підприємництва», а від 

соціалізму – участь держави у забезпеченні соціальної справедливості в 

питанні виробництва і розподілу» [209]. У статті «Лівий націоналізм» 

О. Дугін заперечує зв’язок італійського фашизму з різними виявами расової 

та етнічної нетерпимості, вказуючи на їх заміну цінностями етатизму 

[див. 209].  

На відміну від низки праворадикальних об’єднань, де ксенофобія і 

шовінізм є основними компонентами їхніх ідеологічних доктрин, ідеологи 

НБП свідомо відмовились від цього, вважаючи таку ідеологічну архаїку 

шкідливою для розвитку свого об’єднання [див. 610, с. 40]. Як випливає з 

програмних текстів ідеологів НБП, етнократичні настанови підмінюються 

ними геополітичними імперськими ідеями. Так, у Програмі НБП 

відстоюється гасло «Росія єдина і неділима!», найбільш прийнятною формою 

геополітичного позиціонування Росії проголошується імперія, задля чого 

вимагається переглянути її кордони з метою приєднання до Росії територій 

інших держав, густонаселених, на думку ідеологів НБП, росіянами. Зокрема, 

територіальні претензії висуваються до України з вимогою віддати 

Автономну Республіку Крим і Донбас, відстоюється необхідність приєднання 
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північних і східних регіонів Казахстану та східних регіонів прибалтійських 

республік [610, с. 27–29].  

Разом з тим аналіз програмних документів засвідчує, що 

антиліберальні настанови НБП набувають ксенофобського забарвлення через 

намагання вибудувати асоціативні зв’язки громадян західноєвропейських 

країн і США з ринковою економікою та політичною доктриною лібералізму. 

Так, у Програмі НБП проголошується необхідність «очищення Росії від 

іноземних впливів», «відмови від кредитів» тощо [610, с. 27–29]. У цьому 

контексті представники західноєвропейських країн і США ототожнюються 

ідеологами НБП з «казнокрадами» і «грабіжниками» [див. 610, с. 32–33]. 

Спроби поєднати у межах своєї ідеологічної доктрини компоненти 

антагоністичних політичних ідеологій призвели до розколу НБП у 1998 р. на 

прихильників Е. Лимонова, який, як вже зазначалося вище, був 

прихильником ліворадикальних концепцій, та О. Дугіна, який відстоював 

правоконсервативні ідеї. Згодом О. Дугіним та його прихильниками було 

утворено об’єднання «Міжнародний євразійський рух».  

Несумісність різних ідеологічних компонентів позначилася і на 

функціонуванні регіональних відділень НБП в Україні. Фактично, у м. Києві 

та Харкові існували два консолідуючих центри прихильників ідей націонал-

більшовизму в Україні, які перебували між собою у постійній конфронтації, 

намагаючись впливати на націонал-більшовиків з інших регіонів України. 

Їхні суперечності виникли насамперед на ідеологічному ґрунті. Відстоюючи 

спільні для НБП ідеї щодо знищення капіталістичного ладу, надання 

російській мові статусу державної в Україні, керуючись ідейними 

настановами, що містились у центральному друкованому органі НБП – газеті 

«Лимонка» – та намагаючись втілити у життя рішення керівних органів цього 

об’єднання, провідні регіональні організації НБП в Україні розійшлися в 

ідейних поглядах на процес перебудови суспільних відносин. Так, 

представники очолюваного С. Лагодою Київського відділення НБП 

перебували на радикально-прокомуністичних позиціях, тяжіючи до співпраці 
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із лівими та ліворадикальними групами, об’єднаннями та політичними 

партіями. Натомість активісти Харківського відділення, яке очолював 

О. Урусов, були прибічниками правоконсервативних, націоналістичних 

позицій, підтримуючи тісні зв’язки із представниками субкультури скінхедів, 

проросійськи налаштованими націоналістичними групами і об’єднаннями. 

Зміна Е. Лимоновим наприкінці 2004 р. курсу політичної стратегії НБП на 

співробітництво з ліберальними політиками було негативно сприйнято обома 

таборами, що призвело до кризи та поступового занепаду націонал-

більшовицького руху в Україні. 

Спроби поєднання соціалістичних і націоналістичних ідей 

здійснюються і у межах ідеологічної доктрини мережевої групи 

«Автономний опір», яка фактично є невеликим інтелектуальним гуртком. 

Організаційні та частково ідеологічні засади цієї течії запозичені у 

західноєвропейських аналогів, що є невеликими за чисельністю і слабко 

пов’язаними між собою групами і течіями, які сповідують ідеї створення 

незалежного від держави соціального простору, наголошуючи на своїй 

прихильності до антиавторитарних, соціал-революційних і анархістських 

ідеалів.  

Представники українського «Автономного опору» свою діяльність 

зосереджують переважно у мережі Інтернет, маючи за мету 

«революціонізувати народні маси» з метою «боротьби за національне і 

соціальне визволення» [див. 786]. Відповідно, активісти цього руху своїми 

цінностями проголошують «революційний соціалізм», метою якого є 

побудова безкласового суспільства та зрівнювання соціальних прав людей; 

«визвольний націоналізм», що передбачає, на думку ідеологів цього руху, 

право народів на свободу і незалежність, що випливає із гасла ОУН(б) «Воля 

народам, воля людині!»; «антиглобалізм» задля збереження української 

національної культури [див. 786].  

Отже, активісти зазначеного руху орієнтуються на необхідність 

досягнення соціальної рівності і збереження традиційної української 
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культури. Мобілізаційні можливості цієї групи є незначними, а тому її 

існування зумовлюється лише необхідністю задоволення певних 

інтелектуальних запитів і інтересів нечисленних активістів. Ідеологічний 

еклектизм «Автономного опору», як і у випадку з НБП, суттєво ускладнює 

можливості для співпраці з ліворадикальними та націоналістичними 

угрупованнями. 

Таким чином, лівонаціоналістичні угруповання в Україні є 

нечисленними за своїм складом та організаційно нестійкими, а тому 

позбавлені можливостей здійснювати відчутний вплив на радикально 

налаштовані сегменти молодіжного середовища. Слабкість їх ідеологічних 

доктрин спричинюється орієнтаціями на ідейно вичерпані політичні 

доктрини. Несформованість програмних цілей, ідейна еклектика, 

використання театралізованих і мережево-віртуальних форм політичної 

участі обумовлюють незначну питому вагу цих угруповань у структурі лівого 

радикалізму в Україні. 

Лібералізація політичного життя у другій половині 1980-х рр. 

спричинила зростання суспільного інтересу до ідеологічних доктрин і 

політичних практик, які тривалий час перебували під гласною або негласною 

забороною. Зокрема, відбулося суттєве пожвавлення суспільного інтересу до 

теорії і практики вітчизняного анархізму. Як і стосовно політико-

ідеологічних проектів «нових лівих», у радянський період анархізм існував 

виключно у підпільних, гурткових формах. Його прихильниками зазвичай 

ставали студенти та молоді викладачі ВНЗ великих міст, де були можливості 

отримати літературу класиків анархізму.  

Основною формою існування анархістських гуртків була 

інформаційно-просвітницька діяльність, що полягала у вивченні творчої 

спадщини теоретиків анархізму та західноєвропейських ліворадикальних 

філософів, поширенні своїх ідей через видання листівок, газет і журналів 

невеликих накладів. Анархістські групи не мали стійких зв’язків і контактів 

між собою, що унеможливлювало розробку тактики і стратегії спільних дій 
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для реалізації своїх ідеалів. Своєю чергою, численні спроби наприкінці 1980-

х–1990-х рр. консолідувати анархістські групи у єдиний рух виявилися 

невдалими, а відсутність горизонтальних міжгрупових зв’язків, які б сприяли 

розвитку ідеологічних дискусій щодо сутності анархізму, тактики і стратегії 

діяльності анархістів у сучасних політичних умовах, обумовлювала 

невисокий рівень ідейної обізнаності прихильників анархізму та сприяла 

ідеологічній поляризації анархістських груп, які орієнтувалися на різні 

ідейно-культурні джерела анархізму та лівого радикалізму. 

У найбільш загальному вигляді анархізм є філософсько-політичною 

доктриною, що поєднує концепції, теорії і погляди, представники яких 

відстоюють необхідність досягнення абсолютної свободи через знищення 

будь-яких форм утиску та експлуатації людини людиною. Суспільні 

відносини згідно із баченнями анархістів мають будуватись виключно на 

принципах добровільної самоорганізації, особистій зацікавленості у 

результатах своєї діяльності і вільній згоді кожної людини. Відповідно, будь-

які форми влади є інструментом утиску і насильства, а тому підлягають 

знищенню.  

В Україні анархістський напрям лівого радикалізму представлений 

низкою неструктурованих, організаційно нестійких і слабко пов’язаних між 

собою ідейних течій. Серед них, зокрема, виокремлюються анархо-

комуністичний, анархо-синдикалістський та анархо-індивідуалістичний 

напрями. Специфічними ідейними формами анархізму в Україні є т. зв. 

субкультурний анархізм та націонал-анархізм.  

Перше об’єднання анархістів – Федерація Анархістів Донбасу, як 

зазначає дослідник сучасного анархізму Д. Бученков, з’явилось у травні 

1991 р. і позиціонувало себе як філія російської Конфедерації анархо-

синдикалістів [див. 90, с. 52]. Згодом внаслідок декількох розколів це 

об’єднання перетворилось на Революційну Конфедерацію анархо-

синдикалістів імені Н. І. Махна. Як випливає із самої назви цього об’єднання, 

його активісти орієнтуються на анархо-синдикалістські ідеї П. Прудона, 
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М. Бакуніна, П. Кропоткіна. Суспільні перетворення відповідно до бачень 

представників цієї течії можливо здійснити революційним шляхом через 

самоорганізацію робітників у профспілкових організаціях (синдикатах) з 

метою захоплення засобів виробництва і організацію повсякденної боротьби 

за покращення умов своєї праці. Синдикати, на думку представників цієї 

анархістської течії, мають будуватись на принципах колективізму, тобто всі 

представники синдикату мають рівні права і можливості при ухваленні 

рішень, що стосуються його діяльності. Будь-які форми співпраці з владними 

і політичними інститутами, підприємницькими структурами відкидаються, 

оскільки робітники мають самостійно вирішувати питання власної 

життєдіяльності, не підкоряючись законам, що утискують їхні права і 

свободи [див. 205].  

У суспільному житті наведені вище настанови представники РКАС 

намагались втілити через участь у діяльності шахтарських страйкових 

комітетів з метою їх перетворення на революційні організації. Деякі 

відомості щодо цього наводить Д. Бученков у своїй монографії «Анархісти в 

Росії наприкінці XX століття» [див. 90, с. 52–55]. Тим не менш стати 

впливовим суспільним рухом в Україні Конфедерація не змогла і існує як 

невеликий інтелектуальний гурток. 

Інші анархістські течії – анархо-комуністи та анархо-індивідуалісти, 

сповідуючи ідеї М. Бакуніна, П. Кропоткіна, М. Штірнера та ін., існують 

лише у вигляді поодиноких андеграундних інтелектуалів та нечисленних 

гуртків. Основними напрямами їхньої діяльності є організація 

інтелектуальних дискусій щодо сутності анархізму у соціальних мережах та 

форумах анархістських сайтів. 

«Субкультурний» анархізм, на противагу «ідеологічному» анархізму, 

представники якого намагаються послідовно дотримуватись ідей, викладених 

у класичних працях його теоретиків, є наслідком зближення та взаємовпливів 

анархістських груп із асоціальними молодіжними субкультурами. Таке 

зближення відбулося насамперед через спільність культурних орієнтирів 
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(наприклад, захоплення творчістю панк-гуртів, які проголошували 

прихильність до ідей анархізму), бажання звільнитись від впливу низки 

соціальних інститутів (сім’ї, закладів освіти тощо) та створити коло 

спілкування за інтересами. Відповідно, представники субкультури анархістів 

не приділяють значної уваги вивченню теорії анархізму та необхідності 

проведення відповідних ідеологічних дискусій. Для них засадничими є лише 

окремі положення анархізму щодо досягнення принципу абсолютної свободи 

особистості, відкидання регулятивних функції держави та її інститутів.  

Визнання переваги вуличного акціонізму над ідеологічним 

теоретизуванням спричинив подальший розвиток молодіжного 

субкультурного руху. Зокрема, наприкінці 1990-х–на початку 2000-х рр. 

внаслідок поширення у молодіжному середовищі західноєвропейських 

культурно-ідеологічних тенденцій, виникнення систематичних вуличних 

конфліктів і бійок з активістами праворадикальних угруповань в Україні 

оформились субкультури «антифа» та «шарпів» або «червоних скінів», рух 

ЛГБТ-спільнот тощо, ідейними орієнтирами для яких стали анархічні 

принципи існування. Зокрема, націоналізм визнається представниками 

«антифа» і «шарпів» наслідками етатистського мислення, тобто розуміння 

гіпертрофованої ролі держави у суспільному житті, необхідності регуляції 

суспільних відносин за допомогою різних форм примусу та утиску людини, 

що суперечить світоглядним принципам анархізму. Представники ЛГБТ-

спільнот свою прихильність до анархістських ідей обґрунтовують 

необхідністю досягнення сексуальної свободи, рівноправ’я сексуальних 

меншин і подолання різноманітних виявів дискримінації за гендерною 

ознакою. 

Анархо-націоналізм, або «правий анархізм», представлений в Україні 

політичною партією «Союз анархістів України» В. Чорного. Наголошуючи 

на своїй вірності засадничим принципам анархізму [див. 611], представники 

цього об’єднання відстоюють необхідність розвитку «лібертарних 
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національних тенденцій», оскільки, на їхнє переконання, «…анархіст не 

може взятися нізвідки, бути людиною без роду, без племені…» [267]. 

Отже, анархістський складник лівого радикалізму в Україні є досить 

слабко розвиненим через схильність його прихильників до надмірного 

теоретизування, відсутність стійкої соціальної бази, відпрацьованих 

принципів тактики і стратегії діяльності в сучасних політичних умовах. Крім 

того, на наше переконання, існування декількох течій анархізму в Україні 

свідчить насамперед не про «живучість» цієї ідеологічної доктрини у цілому, 

а про відносну популярність у молодіжному середовищі лібертарних ідей, що 

поєднують окремі світоглядні принципи анархізму, контркультурні продукти 

та ідеї низки західноєвропейських ліворадикальних філософів. Це, своєю 

чергою, зумовлює своєрідну ідеологічну «мутацію» анархізму, що 

виявляється в інституціоналізації різноманітних субкультурних молодіжних 

спільнот. 

Таким чином лівий радикалізм в Україні представлений низкою течій, 

кожна з яких у межах власних ідеологічних доктрин переважно еклектично 

поєднує різноманітні ідейно-культурні джерела. Мобілізаційні можливості 

ліворадикальних угруповань є незначними через схильність їхніх 

представників до надмірного теоретизування, використання ідеологічних 

кліше і штампів, які складно адаптуються до сучасних соціополітичних 

реалій. Ідеологічні доктрини цих об’єднань формуються переважно під 

впливом західноєвропейських культурницьких тенденцій, що сприяє 

перетворенню цих угруповань на невеликі за чисельністю інтелектуальні 

гуртки або субкультурні спільноти. Здебільшого формами діяльності 

зазначених утворень є інформаційно-просвітницька діяльність у мережі 

Інтернет через проведення дискусій і обговорень у спеціалізованих чатах, 

форумах і соціальних мережах. 

Крім того, розширення мобілізаційного потенціалу лівих радикалів 

ускладнюють вияви т. зв. «комерційного соціалізму», коли основною метою 

діяльності ліворадикальних груп є лише отримання матеріальної допомоги 
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від різноманітних благодійних фондів і структур. Разом з тим непрозорість, 

закритість, невизначеність мети фінансування цих груп може каталізувати 

виникнення точок нестабільності у різних регіонах України, що сприятиме 

розбалансуванню суспільно-політичної стабільності, зростанню протестних 

настроїв серед найбільш депривованих прошарків населення, особливо 

молоді, та виникненню різних конфліктних ситуацій із складно 

прогнозованими наслідками. 

 

 

2.2. Ідейно-політичне підґрунтя правоекстремістських угруповань 

 

Здобуття Україною незалежності у 1991 р. зумовило деідеологізацію 

суспільного життя та сприяло розбудові багатопартійності. Проте криза 

комуністичної ідеології, яка виступала цементуючою основою радянського 

суспільства, зумовила перегляд і ревізію цінностей та усталених 

поведінкових нормативів у різних сферах суспільного життя, що призвело до 

появи у суспільній свідомості своєрідного ідеологічного «вакууму». 

Поглиблення соціально-економічних проблем спричинило стрімку 

поляризацію політичної системи, посилення протистояння між політичними 

силами різної ідеологічної спрямованості, які почали застосовувати у своїй 

практиці нецивілізовані, насильницькі методи політичної боротьби. Це, 

своєю чергою, вимагало відповідного ідейного обґрунтування, що зумовило 

стрімке поширення у суспільстві радикалістських політико-ідеологічних 

доктрин, які містять значні деструктивний та конфліктогенний потенціали.  

Згодом відбулося організаційне оформлення та розгортання діяльності 

низки політичних сил, які відкрито декларували свою прихильність до 

насильницьких способів розв’язання наявних у суспільстві проблем, 

визначали агресивні методи політичної боротьби як єдино можливі і 

прийнятні. За відсутності дієвої реакції з боку компетентних органів держави 

на такі вияви, пропаганда та застосування насильства у практиці різних 
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суб’єктів політики поступово пройшли адаптацію та своєрідну «легалізацію» 

у суспільній свідомості, ставши невід’ємним складником суспільно-

політичних реалій у незалежній Україні.  

Одним із найбільш суспільно небезпечних виявів екстремістської 

діяльності є т. зв. правий екстремізм, виразниками якого є політичні сили, 

орієнтовані на збереження традицій наявного суспільного ладу або 

повернення минулого, постулюють антиреформістські гасла та прихильність 

до традиціоналістських консервативних цінностей. Представники цього 

різновиду екстремізму є найбільш схильними до експлуатації релігійних 

настроїв та національних почуттів, відстоюючи цінність таких символів, як 

«нація», «етнос», «ґрунт», «держава», «кровна спорідненість», «сакральна 

релігійність» тощо. Використання зазначених символів дозволяє досить 

швидко мобілізовувати своїх прихильників, які сприймають декларовані 

суб’єктами правого екстремізму ідеологеми не крізь призму раціонально-

прагматичного освоєння, а як своєрідні ерзац-релігійні постулати, 

правильність і єдиновірність яких не викликає жодних сумнівів. Таке 

сприйняття досягається насамперед через нерозвиненість політичної та 

правової культури населення, наявність у масовій свідомості стійких 

архаїчних етнорелігійних стереотипів тощо.  

Аналіз ідейно-культурних джерел правоекстремістського руху 

засвідчує, що у його структурі наявні декілька політико-ідеологічних течій, 

які відрізняються між собою використанням різних цінностей, міфів, 

символів, смислів, орієнтаціями на різні історичні та ідеологічні авторитети, 

методи досягнення цілей тощо. Така демонстративна доктринальна 

ірраціональність обумовлюється необхідністю поширювати свій вплив на 

різні сфери суспільного життя. Крім того, еклектичне поєднання різних 

елементів суттєво ускладнює здійснення раціональної критики ідеологічних 

доктрин правих екстремістів з боку своїх політичних опонентів. 

На нашу думку, сучасний праворадикальний рух в Україні 

представлений такими макротечіями. 
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Традиціоналістський націоналізм, або «старі праві», для представників 

якого властивими є орієнтації на ідеологічні праці класиків націоналістичної 

думки, які обґрунтовують необхідність розгортання революційної, 

національно-визвольної боротьби з метою побудови незалежної держави. 

Вагомими складниками політико-ідеологічних доктрин представників цієї 

течії є антисемітські та ксенофобські штампи, ідея вищості певної нації, 

мілітаристський пафос. Особливий акцент робиться на необхідності 

дотримання «расової чистоти» нації. Активізм традиціоналістів 

характеризується проведенням масових гучних акцій, тяжінням до створення 

парамілітарних формувань, активною видавничою діяльністю. 

Модерний націоналізм, або «нові праві». У межах цієї течії 

спостерігаються спроби еклектичного поєднання етнонаціоналістичних і 

расових конструктів з елементами авангардного мистецтва, соціальної 

демагогії, ерзац-революційними ідеями «нових лівих», ідейно-політичними 

практиками західноєвропейських екстремістських угруповань 1960-х–1980-

х рр. та арабських терористичних груп. Діяльність представників цієї течії 

зосереджується на перенесенні своєї активності із вуличної площини до 

віртуальної сфери і характеризується посиленням присутності у мережі 

Інтернет через створення та підтримку різноманітних інформаційних 

ресурсів (сайтів, груп у соціальних мережах, форумів, чатів тощо). 

Зарубіжні ідеологічні впливи правоекстремістських об’єднань, що 

включають спроби створення та функціонування представництв іноземних 

екстремістських угруповань з метою поширення своїх ідей, формування кола 

прихильників, проведення масових вуличних акцій тощо. В Україні 

зафіксовано діяльність низки російських праворадикальних об’єднань. Крім 

того, поява та розвиток субкультури скінхедів також обумовлюється 

культурно-ідеологічними впливами, насамперед з Росії, де, зважаючи на 

складну і напружену етнонаціональну ситуацію, до російських реалій було 

адаптовано основні ідеї і принципи світового скінхед-руху, сформовано 
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гурти, які сприяють поширенню відповідних ідей через свою музично-

поетичну творчість тощо.  

Характерною ознакою українських правоекстремістських об’єднань, 

що сповідують принципи та ідеї расового та етнічного націоналізму, є 

тотальна етнізація усіх аспектів суспільного життя. Визначальний вплив на 

формування їхніх ідеологічних комплексів здійснюють програмові праці 

класиків українського інтегрального націоналізму М. Міхновського [447], 

Д. Донцова [199–200], С. Бандери [51], Я. Стецька [683], М. Сціборського 

[694–695], Ю. Липи [396], Л. Ребета [623] та ін. Серед інших ідейних джерел 

варто відзначити твори ідеологів європейських праворадикальних рухів 1920-

х–1940-х рр. Зокрема, в окремих працях ідеологів сучасного правого 

екстремізму в Україні досить часто зустрічаються алюзії, цитати та 

посилання на твори А. Гітлера «Моя боротьба» [155] та Б. Муссоліні 

«Доктрина фашизму» [464].  

Світоглядно-ідеологічна картина світу, пропонована ідеологами 

правого екстремізму, має виключно суб’єктивно-ідеалістичний характер, 

проголошуючи необхідність створення нового типу людини з 

екстраординарними вольовими якостями, здатною на самозречення та 

самопожертву задля досягнення ефемерної «вищої мети». Такий світогляд 

має вибудовуватись на догматичних засадах, що виключає можливості його 

творчої інтерпретації або ревізії, а отже, має упереджувати виникнення у 

активістів правоекстремістських угруповань будь-яких сумнівів щодо 

правильності своїх вчинків. Через це відстоювання власного світогляду 

підкріплюється фанатичною вірою у непогрішність свого керівника, 

створенням довкола нього міфологізованого ерзац-героїчного ореолу. Такий 

ідеологічний базис зазвичай вибудовується на маніхейському поділі світу на 

принципах «добра» і «зла», де має місце дихотомія і волюнтаристське 

протиставлення «своїх» і «чужих», ідентифікація яких відбувається, 

насамперед, за етнічною ознакою.  
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Наприклад, аналіз політико-ідеологічної доктрини Всеукраїнського 

політичного об’єднання «Державна самостійність України» доводить, що 

його ідеологи (Р. Коваль, Г. Гребенюк, В. Рубан, А. Щербатюк, В. Шкуратюк 

та ін.) перебувають під сильним впливом націократичних ідей класиків 

українського інтегрального націоналізму М. Міхновського, Д. Донцова, 

М. Сціборського, Ю. Липи, Л. Ребета. Зокрема, у процесі дискусії, що 

відбувалася усередині ДСУ, ідеальним державним ладом для України було 

визначено національну диктатуру, яка мала базуватись на застосуванні 

тоталітарних і авторитарних способах організації суспільного життя, 

відкидаючи плюралізм думок, конкурентну політичну боротьбу та інші 

атрибути демократії. Так, один із керівників та провідних ідеологів цього 

об’єднання Р. Коваль у праці «Майбутнє України» прямо вказує: «Якщо 

демократія сприятиме децентралізації і дезінтеграції українських земель, 

значить геть демократію і демократів! Якщо міцний націократичний режим, 

заложений на терорі проти антиукраїнських елементів і експропріації їхніх 

багатств, забезпечить єдність українських земель і високий матеріальний 

добробут лояльних громадян держави, значить слава національній диктатурі і 

українському диктатору!» [285, с. 6].  

Таким чином, етнічний чинник набуває визначальної ролі при 

формулюванні засад ідеального державного устрою, пропонованого 

ідеологами ДСУ. Його демонстративна артикуляція унаочнює 

дихотомічність ідеологічного базису цього об’єднання, де протиставлення 

громадян відбувається саме за етнічною ознакою. Крім того, за етнічними 

українцями на території України ідеологи ДСУ залишають право на будь-які 

дії щодо іноземців, у тому числі й такі, що порушуватимуть їхні права і 

свободи. Зокрема, Р. Коваль, розмірковуючи над проблемою ідеального 

державного устрою України та необхідності дотримання справедливого 

розподілу матеріальних ресурсів, зазначає: «Стосовно надуманої проблеми 

недоторкальності приватної власності. З яких це пір вона стала 

недоторкальною? Приватна власність нелояльного жителя України просто 
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волає про необхідність експропріації, кличе позбавити його опертя в боротьбі 

проти України» [286, с. 54]. 

Вагомим орієнтиром для керівників ДСУ є творча спадщина видатного 

ідеолога українського націоналізму М. Міхновського, який сформулював 

гасло «Україна для українців!» [447, с. 43], проголошуючи відверто 

екстремістські і ксенофобські гасла для боротьби з представниками 

національних меншин: «…хто на цілій Україні не за нас, той проти нас. 

Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій 

території, ми не маємо права покласти оружжя» [447, с. 43].  

Керівники ДСУ у межах свого об’єднання намагались забезпечувати 

виключно етнічну інтерпретацію гасла «Україна для українців!», причому 

термін «українська нація», очевидно, під впливом програмового твору 

Ю. Липи «Призначення України» інколи підмінюється такими расистські 

забарвленими евфемізмами, як «українська нація-раса», «кровна спільнота», 

«голос крові», «голос роду» [див. 286, с. 19, 40–41; 396, с. 17–19, 231]. 

Відповідно, наслідуючи расистські погляди Ю. Липи, Р. Коваль 

наголошував: «Коли ДСУ прийде до влади, українська пропаганда 

наголошуватиме на почутті етнічної, кровної спільноти як основи української 

держави» [286, с. 17]. Всупереч вимогам законів України «Про об’єднання 

громадян» та «Про політичні партії в Україні» у статуті ДСУ зазначалось, що 

членом цієї політичної сили може бути лише українець [147, с. 14].  

Також ідеологи ДСУ у своїх працях та партійних засобах масової 

інформації постійно культивували ідею щодо ухвалення закону про 

громадянство, який, на їхню думку, «…відповідатиме національним 

інтересам українського народу» [286, с. 53]. Підставою для надання 

громадянства згідно із баченнями Р. Коваля, викладених ним у брошурі 

«Підстави націократії», назва якої прямо перегукується із програмовим 

твором М. Сціборського «Націократія» [див. 694], має стати «…лояльність до 

української держави і знання української мови» [286, с. 53]. У набутті 

громадянства України відповідно до бачень Р. Коваля може бути відмовлено 
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особі, яка «…заплямувала себе боротьбою проти українського народу» [286, 

с. 53].  

Аналіз творів ідеологів ДСУ свідчить, що актуалізація ксенофобських 

домінант відбувається під впливом праць насамперед М. Сціборського та 

Ю. Липи. Так, неодноразово згадуваний вище М. Сціборський у статті 

«Український націоналізм і жидівство» розв’язання національного питання у 

незалежній Україні бачив таким чином: «…єдиним дороговказом при 

вишукуванні шляхів відношення державної влади до меншостей (тобто до 

національних меншин – Є. В.) має бути засада: нормальне співжиття 

суспільства та його окремих національних складників і співпраця всіх на 

благо Української Держави (курсив М. Сціборського – Є. В.). Ті меншості, 

які стануть на шлях цих засад, у праві очікувати від влади всебічної 

льояльності й підтримки. Тих же, хто схоче шкодити реалізації цих засад, 

мусить спинити тверда, караюча рука державного закону» [695, с. 267].  

Далі М. Сціборський застерігає представників єврейської національної 

меншини: «Жидівство повинно також реально рахуватись з можливим 

фактом свого існування в умовах української державності, відношення до 

якої буде передумовляти й політику влади до нього самого» [695, с. 272]. 

Відповідно, поширеним мовленнєвим штампом, який використовувався 

ідеологами ДСУ для позначення своїх політичних опонентів, є термін «жид» 

та похідні від нього фразеологічні конструкції: «жидівський капітал», 

«жидофільствуючі дисиденти», «світове жидівство», «жидівська преса» тощо 

[див. 286]. Для уникнення громадського осуду та звинувачень у 

антисемітизмі, притягнення до відповідальності за розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі у партійній газеті ДСУ «Нескорена нація» було 

розміщено статтю П. Мірчука під назвою «До питання: «жиди» чи «євреї»?», 

у якій наголошувалось на тому, що використання евфемізму «жид» не має на 

меті завдати образи представникам єврейської громади, а є традиційним 

українським етнонімом [446, с. 7].  
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Схожим чином у середовищі ДСУ сформовано ставлення до росіян, що 

перегукується із поглядами вже цитованого вище М. Міхновського, який у 

своєму творі «Самостійна Україна» зазначав: «Коли б навіть було доведено, 

що ми тільки різноманітність російської нації, то й тоді нелюдські відносини 

росіян до нас освячують нашу до їх ненависть і наше моральне право убити 

насильника, обороняючись від насилля… Ображене чуття нації і кривда 

цілого народу гидують визнати моральні зв’язки з російською нацією!» [447, 

с. 37–38]. Відповідно, ідеологами об’єднання росіяни визначаються як 

«загарбники», які «знищили українську еліту» [286, с. 12]. Негативне 

ставлення представників ДСУ до російської національної меншини має 

відверто расистське забарвлення: «…змішані україно-російські шлюби дають 

переважно російське потомство – з нехліборобською ментальністю і відомою 

нам моральністю. Що вже казати про вислід україно-російських шлюбів в 

Росії!» [286, с. 41].  

Претензії до росіян та представників інших національних меншин, яких 

ідеологи об’єднання визначають як «колаборантів», «зайд», «окупантів», 

«асиміляторів», «російську біомасу», «сонмище російськомовних волоцюг», 

«вислужників інших національностей» тощо [див. 286], редукуються 

насамперед до звинувачень у посяганнях на державність і незалежність 

України. З метою протидії спробам «окупації України» представниками 

інших національностей ідеологи ДСУ відстоювали вимогу щодо повернення 

в паспорті громадянина України графи «національність» [286, с. 15].  

Також з метою протидії реальним та ілюзорним іноетнічним впливам 

ідеологи об’єднання вважають за необхідне розпочати «…нещадну боротьбу 

з усім тим, що росіяни принесли в наш дім: злодійством, розбещеністю 

молоді з її зневагою до «порядкуючого авторитету батьків», засміченістю 

сердець, брудом на вулицях, розтлінною російською літературою, 

російською мовою. Ця боротьба розпочалась вже просвітницьким 

«Обережно: росіяни!», а завершуватиметься гаслом «Смерть окупантам!...» 

[286, с. 50]. 
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Зважаючи на прихильне ставлення М. Сціборського до фашизму в 

окремих працях ідеологів об’єднання, зокрема у «Підставах націократії» 

Р. Коваля, наявні алюзії, цитати та прямі посилання на праці А. Гітлера «Моя 

боротьба» та Б. Муссоліні «Доктрина» фашизму». Так, М. Сціборський у 

своїй програмовій праці «Націократія» вважає, що фашизм – це «…ідейна, й 

духова реакція на стан сучасності, що його витворили демократія, соціалізм і 

комунізм» [694]. На його думку, ідеї лібералізму, гуманізму, космополітизму 

та матеріалізму сприяли руйнуванню національних ідеалів, а тому саме 

фашизм «…підхопив, вирвав із рук демократії упосліджений ідеал нації та 

підніс його на небувалу висоту, вкладаючи у його життєве здійснення свою 

вольову потугу і патос молодої творчости» [694].  

Такі думки є співзвучними антидемократичним та антиліберальним 

ідеям А. Гітлера та Б. Муссоліні. Так, А. Гітлер, відкидаючи парламентські 

форми і методи боротьби, зазначав: «…щойно… національний рух пов’язав 

свою долю з долею парламенту, в ньому замість вождів та бійців… 

опиняються «парламентарі» (за визначенням самого А. Гітлера 

«парламентських справ майстри» – Є. В.). Цим… він (рух – Є. В.) 

…опустився до рівня звичайних партій та втратив ту силу, яка необхідна для 

того, щоб в ореолі мучеництва йти назустріч трагічній долі…» [155, с. 91].  

Інший ідеолог фашизму Б. Муссоліні критикував філософію 

лібералізму за «…агностицизм в економіці, його індиферентизм в політиці і в 

моралі, які ведуть державу до вірної загибелі» [464]. Демократія, на його 

думку, містить «…абсурдну брехню про політичну рівність, звичку 

колективної безвідповідальності, міф щастя і необмеженого прогресу» [464]. 

Схожі пасажі містяться і в програмових творах ідеологів ДСУ, які, 

розмірковуючи про «почуття кровної спільноти» та «підневільний стан 

українського народу» [див. 286, с. 11, 15], намагаються довести 

безперспективність політичної боротьби легальними, парламентськими 

шляхами, проводячи аналогії із Веймарською республікою та підкріплюючи 

їх цитатами із «Моєї боротьби» А. Гітлера [див. 286, с. 9, 11, 32].  
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Ідейні керівники ДСУ визначають це об’єднання як «націонал-

соціальне об’єднання», яке «…готується до боротьби за націократичну 

Україну позапарламентськими методами» [286, с. 50–51]. Ідея збройної 

боротьби, що камуфлюється ідеологами фашизму під «національну 

революцію», знаходить свій відгук і у програмових працях ідеологів ДСУ: 

«…нашим завданням є прищепити молодим українцям агресивність, 

войовничість, дух наступу, нещадність до ворогів. Треба романтизувати 

конфронтацію, бій з ворогом, освячувати почуття помсти, неминучої кари. 

Романтика зброї і пролиття «сторіками крові ворожої» – ось 

найнеобхідніший компонент дієвого націоналізму, адже реальну силу, а 

значить й переможну перспективу матимуть не політичні гуртки любителів 

українських пісень та українських вишиванок, а кулемети і автомати» [286, 

с. 48]. 

Отже, ідеологічна доктрина ДСУ вибудовується на етнократичних і 

ксенофобських засадах. Актуалізація етнічного чинника ідеологами 

об’єднання обумовлюється необхідністю залучення до своїх лав нових та 

мобілізації наявних активістів. Відповідно, етнічний чинник набуває 

домінантного становища в ідеології та практиці ДСУ, застосування якого 

дозволяє визначити уявного «ворога», на якого спрямовується агресія 

активістів об’єднання. Аналіз програмових творів цього об’єднання свідчить, 

що за своєю сутністю вони не є оригінальними напрацюваннями ідеологів 

ДСУ, а сформувались під значним впливом окремих класиків українського 

націоналізму, насамперед М. Міхновського, М. Сціборського, Ю. Липи, та 

деяких ідеологів європейських праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр. 

Повністю не відкидаючи легальних, парламентських шляхів політичної 

боротьби, керівники та ідеологи ДСУ найбільш прийнятним варіантом 

приходу до влади вважали застосування агресивних насильницьких форм і 

методів, фактично ігноруючи принципи політичної конкуренції як 

невід’ємного складника сучасного демократичного суспільства. Практичну 
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реалізацію цих намірів мав забезпечувати силовий підрозділ об’єднання – 

Варта ДСУ. 

Схожі ідейні позиції та орієнтири має й інша націонал-радикальна 

організація – Соціал-національна партія України. Як свідчить аналіз 

програмно-ідеологічних матеріалів СНПУ, представники цієї політичної 

сили, на відміну від ДСУ, визнаючи цінність програмових праць класиків 

українського інтегрального націоналізму, намагаються обґрунтувати власну 

оригінальну ідеологічну концепцію, що також містить етнократичні та 

ксенофобські орієнтири. Назва цією партії сформована, як зазначає у статті 

«Націоналізм має стати світоглядом цілого суспільства» її голова 

Я. Андрушків [див. 551, с. 6], під впливом твору Я. Стецька «Дві революції» 

[див. 683].  

У цьому сенсі при виробленні ідеології СНПУ вбачається ідейний 

вплив ідеологів європейських праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр. Так, 

французький філософ П. Дріє ла Рошель вважав, що «Моральна сила 

фашизму покоїться ще на одному стовпі… – на будь-якому соціалізмі» [648, 

с. 205]. Необхідність використання соціальних мотивів для завоювання мас 

відзначав А. Гітлер у своїй праці «Моя боротьба»: «Якщо національний рух 

прагне дійсно серйозно боротися, він має насамперед намагатися завоювати 

маси» [155, с. 86]. Б. Муссоліні у творі «Доктрина фашизму» вказує: «З 

уламків ліберальних, соціалістичних і демократичних доктрин фашизм 

витягує ще цінні і життєві елементи. Він зберігає так звані завоювання історії 

і відкидає все інше…» [464]. 

Наявні проблеми суспільного життя ідеологи СНПУ досліджують 

виключно крізь призму впливу етнічного чинника. Шляхи подолання 

кризових явищ також мають виключно етнічне обґрунтування. Так, у статті 

«До європейського товариша» Я. Андрушків, аналізуючи тенденції 

поглиблення інтеграційних процесів країн Західної Європи, застерігає їх від 

втрати власної національної самобутності та пророкує виникнення 

конфліктів на расовому та етнічному ґрунті [див. 551, с. 9–10].  
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Л. Мартинюк у статті «Чому на наших стягах знак «Ідея Nації» 

зазначає: «Лібералізм та марксизм, з їхньою протиприродною ієрархією 

цінностей, є породженням загальної кризи людства (зокрема, європейської 

цивілізації), кризи, що ознаменовує закінчення одночасно декількох 

космічних циклів світового розвитку» [551, с. 27]. Схожі критичні 

застереження містяться і у статті А. Поцілуйка «Феномен свободи», який 

складниками ліберальної ідеології визначає ідею «…максимуму 

індивідуальної свободи, з одного боку, і плаксивим гуманістичним 

скиглінням з іншого, [що] відкриває широкий шлях більш 

«розкомплексованій» постаті, яка радикально відкидає будь-які табу» [551, 

с. 31]. Таким чином, критика марксизму та лібералізму є співзвучною із 

ідеологічними пасажами А. Гітлера та Б. Муссоліні, які також вважали, що 

вплив цих ідеологій сприяє формуванню обивательського, «негероїчного» 

типу особи [див. 155; 464]. 

Крім того, претензії до прихильників комуністичної ідеології 

висуваються виключно в етнічному контексті. Ця політична ідеологія 

визнається інструментом поневолення Росією українського народу. Зокрема, 

на думку ідеологів СНПУ, «…через комуністичну ідеологію свідомо 

розкладається людина і суспільство шляхом підміни моральних і естетичних 

цінностей» [608]. Ксенофобські настанови щодо російської національної 

меншини та Російської Федерації відображені не лише в ідеологічних творах 

представників СНПУ, а й у її програмі. Так, згідно із цим документом Росія 

вважалась «причиною всіх бід на Україні», оскільки «принесла на Україну, 

яка мала багатовікову традицію існування громадських свобод і 

демократичного управління, чужі для українців способи взаємовідносин між 

людьми» [608].  

Характерними для ідеологічних праць СНПУ є орієнтації на створення 

«нового», елітарного типу людини шляхом зміцнення її «національного 

духу» та виховання «національної свідомості». Вагоме місце в ідеології та 
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практиці партії має пієтет перед вождистськими формами правління та 

вихованням культу сили [див. 551].  

Таким чином, аналіз ідеології Соціал-національної партії України 

засвідчує принципову орієнтацію її керівників на використання у 

ідеологічній діяльності різних форм ксенофобії та дискримінації за етнічною 

та расовою ознаками. В ідеологічній доктрині СНПУ, попри декларовану 

прихильність до творчої спадщини класиків українського інтегрального 

націоналізму, наявні сильні впливи ідеологів європейських 

праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр.  

На відміну від расистських імперативів представників ДСУ та СНПУ, 

керівники та ідеологи Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана 

Бандери, як випливає із самої назви організації, орієнтуються на ідеологію і 

практику «бандерівської» фракції Організації українських націоналістів. 

Відповідно, очільники «Тризубу» В. Іванишин, Є. Філь і Д. Ярош у своїх 

програмових працях використовують ідейно-теоретичну спадщину 

Д. Донцова, С. Бандери, Я. Стецька, С. Ленкавського, Ю. Вассияна та ін. Так, 

у статуті організації прямо зазначається: «Всеукраїнська організація 

«Тризуб» імені Степана Бандери – організація орденського типу, побудована 

на засадах традиційного українського християнства, ідеології українського 

націоналізму в інтерпретації Степана Бандери, принципах добровільності і 

вузькофункціональності та побратимства» [681].  

Тому аналіз програмно-ідеологічних праць представників «Тризубу» 

засвідчує використання значної кількості пасажів, алюзій, цитат, 

фразеологічних конструкцій, наявних у творах ідеологів ОУН(б). Фактично, 

ідеологи організації не ставлять за мету подальшу розбудову ідеології 

українського націоналізму, а лише намагаються адаптувати ідейну спадщину 

своїх попередників до сучасних реалій. У статутних та програмових 

документах «Тризубу» серед завдань відзначено розробку та здійснення 

агітаційно-пропагандистських заходів, спрямованих на поширення у 

суспільстві ідеології українського націоналізму [див. 606; 681]. 
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Адаптація ідейно-теоретичної спадщини діячів ОУН(б) керівниками та 

ідеологами «Тризубу», як доводить аналіз їхніх програмових творів, 

відбувається без належного ґрунтовного філософського осмислення сучасних 

реалій, що вказує на нерозуміння та ігнорування причинно-наслідкових 

зв’язків суспільного розвитку, а тому має здебільшого спекулятивний 

характер, оскільки вибудовується переважно довкола наявних у суспільстві 

проблем та критиці діяльності органів державної влади України та її окремих 

посадових осіб.  

Основою ідеології «Тризубу» є спрощене, проте максимально 

радикалізоване протиставлення організації об’єднанням та особам, які мають 

принципово інші світоглядно-ідеологічні переконання. Так, традиційно 

прибічники націоналістичного дискурсу ворогами української державності 

визнають прихильників комуністичної ідеології, що обумовлюється впливом 

ідеологічної спадщини ОУН(б). У цьому контексті «Тризуб» не є винятком. 

Його керівники вважають представників комуністичної ідеологічної течії 

прихильниками «комуно-сатанинських ідей» та інструментами «імперської 

експансії», а ідеологів та керівників СРСР В. Леніна та Й. Сталіна – 

«міжнародними терористами», «комуністичними гадами» та «злочинцями» 

[див. 801–802].  

Характерною ознакою ідеологічних праць представників цього 

угруповання, зокрема й нинішнього Голови Центрального Проводу 

«Тризубу» Д. Яроша, є тотальна етнізація наявних суспільних проблем при 

запереченні расистських теорій. Так, Д. Ярош, критикуючи своїх політичних 

опонентів, якими, на його думку, є традиційні для націоналістичного 

дискурсу «…колишні московські окупанти та колонізатори, московська п’ята 

колона у вигляді різних «червоних» та «лівоцентристських» партій, п’ята 

колона західного демолібералізму у вигляді різних «центристських», 

«правоцентристських», «демократичних», «національно-демократичних» і 

навіть «теж-націоналістичних» організацій…» [802], особливу увагу звертає 

на ідеологічну діяльність Соціал-національної партії України та її наступника 
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– Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Ідейна непослідовність цієї 

політичної сили, на його думку, полягає у тому, що її представники 

«…кидаються у расизм, у профашистські крайнощі, використовують у своїх 

писаннях ідейні елементи рунвірівства…» [802]. 

Схильність до етнізації суспільних проблем в ідеології «Тризубу» 

унаочнюють ідеологічні механізми визначення ворогів України, на боротьбу 

з якими спрямовує зусилля ця організація. Так, уже цитований Д. Ярош 

вважає, що в Україні сформовано режим «внутрішньої окупації» з 

представників «…внутрішніх антинародних та антинаціональних сил, які 

зводять до мінімуму політичні права корінної нації (а це майже 80 % 

населення), захоплюють і використовують виключно у власних інтересах 

державний механізм, фінансову сферу, економіку, інформаційний простір 

країни, намагаються штучно ділити і деморалізувати, денаціоналізувати і 

нищити поневолену ними націю, щоб унеможливити її згуртування під 

прапором своєї національної ідеї, її визвольну боротьбу і своє власне – 

національне державотворення і народовладдя» [802].  

Отже, такі ідеологічні орієнтири є не принципово новими, 

оригінальними напрацюваннями ідеологів «Тризубу», а лише результатом 

запозичень та спадковості ідеологічних традицій ОУН(б). Навіть декларовані 

ідеологами організації антиглобалістські сентенції не можна вважати 

спробою привнесення власних ідей у розробку сучасної націоналістичної 

ідеології. На наше переконання, проголошення ідеологами цього об’єднання 

своїми союзниками «у боротьбі за національне визволення» європейських 

екстремістських та терористичних угруповань, таких як «Ірландська 

республіканська армія», «ЕТА» тощо, висловлення солідарності із 

корсиканськими, фламандськими, шотландськими сепаратистами під гаслами 

«Світ без імперій!» та «За вашу і нашу свободу!» свідчать лише про спробу 

адаптації гасла ОУН(б) 1940-х рр. «Свобода народам! Свобода людині!» та 

фрагментів ідеологічної практики Антибільшовицького блоку народів, 
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створеного за ініціативи ОУН(б) у листопаді 1943 р., до діяльності 

«Тризубу». 

Фактично, ідеологія «Тризубу» є несистематизованим набором цитат із 

творів класиків українського інтегрального націоналізму, спроб їхньої 

адаптації до сучасних реалій та фантасмагоричних ідей про необхідність 

боротьби з уявним «ворогом». Виключно спрощене розуміння сучасних 

суспільно-політичних та соціально-економічних реалій, спроби створення 

міфологізованого образу своїх керівників та ідеологів шляхом відпрацювання 

всередині «Тризубу» жорсткої парамілітарної ієрархії, проведення 

ідеологічних занять, на яких актив «Тризубу» має лише механічно 

відтворювати уривки із текстів програмових праць керівників організації 

(В. Іванишина, Д. Яроша, окремих класиків українського націоналізму тощо) 

без їх належного осмислення, очевидно, свідчить про принципову орієнтацію 

керівників цього угруповання на необхідність усереднення інтелектуального 

рівня своїх активістів, що дозволяє маніпулювати їхньою свідомістю і 

поведінкою при плануванні і здійсненні заходів екстремістської 

спрямованості. 

На тлі захоплення расистськими теоріями та етнократичними ідеями 

керівників ДСУ, СНПУ та «Тризубу» ідеологія та практика найчисельнішої 

правоекстремістської організації 1990-х рр. «Українська національна 

асамблея – Українська народна самооборона» виглядають своєрідним 

постмодерністським арт-проектом, що еклектично поєднує ідеї українського 

інтегрального націоналізму з традиціями європейської контркультури 1960-

х рр., культурфілософськими ідеями ліворадикальних філософів і політиків-

революціонерів (Г. Маркузе, Г. Дебор, М. Каддафі, Мао Цзедун), гаслами 

західноєвропейських екстремістських і терористичних угруповань 1960-х–

1980-х рр. (німецька «Фракція Червоної Армії» У. Майнхоф та А. Баадера, 

італійські «Червоні бригади» Р. Курчо та ін.), елементами етики та естетики 

вітчизняної кримінальної субкультури та східних містичних вчень.  
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Ця політична партія постала в результаті розколу Спілки незалежної 

української молоді (СНУМ) на демократичну та націоналістичну фракції. 

Згодом остання, серед лідерів якої були керівник Київського СНУМу 

Д. Корчинський та виключений з її лав «за екстремізм» О. Вітович, 

трансформувалась в Українську націоналістичну спілку (УНС), що 

перебувала на позиціях класичного українського націоналізму 

М. Міхновського та Д. Донцова. З утворенням Української міжпартійної 

асамблеї (УМА), яка стала своєрідною націоналістичною альтернативою 

громадським формам консолідації націонал-демократичного руху в Україні, 

представники УНС поступово зайняли у ній керівні позиції та здійснили 

перейменування в «Українську національну асамблею». Згодом при ній було 

утворено парамілітарний блок – Українську народну самооборону. Саме під 

абревіатурою «УНА-УНСО» ця організація стала найбільш відомою в 

Україні та за кордоном. Серед прихильників УНА-УНСО, чиї ідеї мали 

визначальний вплив на формування ідеології цієї правоекстремістської 

організації, варто виокремити А. Лупиноса, Д. Корчинського, О. Вітовича. 

На відміну від низки радикальних націоналістичних політичних партій 

та громадських об’єднань, що переважно орієнтувались на ідейний багаж 

«бандерівської» фракції ОУН та намагались практично без змін перенести 

його до своїх програмових документів, ідеологи УНА-УНСО, навпаки, 

адаптуючи традиційну націоналістичну фразеологію до сучасних реалій, 

здійснили ревізію базових постулатів українського націоналізму. Як 

наслідок, ідеологічна доктрина УНА-УНСО, основою якої була 

націоналістична компонента, збагатилася новими найбільш радикальними 

символами та смислами. Тому для оновленої ідеологічної доктрини цієї 

організації характерними особливостями є значна кількість ремінісценцій, 

алюзій, текстуальних запозичень із праць теоретиків лівого радикалізму, а 

специфічними ознаками – орієнтації на створення і підтримання 

провокаційного іміджу, транслювання найбільш епатажних гасел, що 

поєднують взаємовиключні поняття.  
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Вуличний акціонізм УНА-УНСО характеризується виключною 

театральністю і карнавальністю через звернення до практики 

контркультурних, постмодерністських хепенінгів та перформансів, 

пропагуючи властиву «новим лівим» «веселість революції» і здійснюючи 

пародіювання домінантних культурних кодів. Так, Д. Корчинський, 

балотуючись на посаду Президента України у 2004 р., у своїй передвиборчій 

програмі зазначав: «Мої опоненти належать до бюрократичної верхівки. 

Вони гадають, що якщо вони займаються політикою, то всі мухи навкруги 

мають здохнути з нудоти. А насправді політика – це коли весело. Політика 

займає місце між літературою і музикою» [323, с. 5]. 

Ідеологічні та публіцистичні твори представників УНА-УНСО містять 

значну кількість семантем, що підкреслюють настанову на «тотальне 

руйнування», оскільки, як зазначає А. Лупиніс, «Жага руйнування є творчою 

жагою» [412]. Зокрема, представники УНА-УНСО з метою підкреслення 

свого безкомпромісного опозиційного статусу подаються як «партизани» 

[див. 426, с. 1], представники депутатського корпусу від цієї політичної сили 

є «агентами» [див. 228, с. 3; 701, с. 1]. З ідеологеми «тотального руйнування» 

випливають настанови на «провокацію», «дестабілізацію», «війну в натовпі», 

«велику смуту», які фактично стали гаслами і назвами програмових творів 

ідеологів цього об’єднання, а у політичному житті були реалізовані у вигляді 

організації масових заворушень, участі у регіональних військових 

конфліктах.  

Символічного значення в ідеологічній доктрині УНА-УНСО набувають 

терміни «пекло», «руїни» та «боївка» як шлях до своєрідного добровільного 

зречення від міщанського, буржуазного благополуччя. Так, А. Лупиніс у 

програмовій статті «Доктрина дестабілізації» наголошує: «Це суспільство не 

є здатним запропонувати інший сенс життя, окрім доступу до споживання… 

Власність – крадіжка, конституція – брехня» [412]. Яскравим 

підтвердженням антиміщанського пафосу є окремі цитати із «Маршу 

УНСО»: «Мій дім – руїни, сім’я – боївка // А заповіт – статут УНА!» або «У 
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рай не пустять, проте у пеклі // Я твердо знаю – є УНСО!» [426, с. 1]. Подібні 

настанови відстоює і Д. Корчинський у брошурі «Революція спільнот»: «Ми 

будемо прикрашати міста не будівлями, а руїнами» [325, с. 4]. 

Побутовий мінімалізм, проголошуваний ідеологами УНА-УНСО, на 

нашу думку, свідчить про ідейний вплив праць Г. Маркузе, та орієнтований 

на повалення культу споживання і визволення від впливу хибних потреб з 

метою присвячення свого життя ефемерній «вищій» меті. С. Вишинський у 

статті «Філософія пограниччя: український вимір», аналізуючи філософську 

харизматику окремих діячів УНА-УНСО (А. Лупиноса та Д. Корчинського), 

вказує на наявність духовного зв’язку між італійським фашизмом та 

українським інтегральним націоналізмом [136, с. 9–10].  

Варто зазначити, що італійський фашизм деякими дослідниками, 

зокрема О. Дугіним, розглядається як своєрідний «лівий націоналізм» 

[див. 209]. Тому, підтримуючи наведену вище тезу С. Вишинського, ми 

вбачаємо наявність у світоглядно-ідеологічній картині світу, пропонованій 

представниками УНА-УНСО, певних ідейних алюзій з праці Б. Муссоліні 

«Доктрина фашизму». Зокрема, орієнтації на високодуховне життя, 

позбавлене впливів матеріалістичної цивілізації, претензії на месіанство 

доповнюються у фашистській ідеологічній традиції своєрідною ерзац-

героїкою та демонстративною естетизацією смерті. Наприклад, поети-

фашисти, як зазначає С. Кара-Мурза, проголошували: «Ми – наречені 

Смерті» [див. 272], а Б. Муссоліні у згадуваному вище творі зазначав: 

«…фашист уявляє собі життя серйозним, суворим, релігійним, повністю 

включеним до світу моральних і духовних сил. Фашист зневажає «зручне 

життя» [464]. Така аскетична моральність є характерною і для УНА-УНСО, 

свідченням чого є окремі гасла і цитати з окремих творів представників цієї 

організації: «Бо краще згинути вовком, ніж жити псом» [426, с. 1] або «Злам 

суспільної машини або вихід за межі вузького житейського алгоритму 

означає смерть для дев’ятьох людей з десяти» [321, с. 98–99].  
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Дані настанови посилюються орієнтаціями на екзистенціальні 

категорії, сформованими, очевидно, під впливом ідей Ж.-П. Сартра та 

А. Камю, яких ідеологи УНА-УНСО вважали «вербувальниками для RAF і 

«Червоних бригад»» [див. 320, с. 18; 324, с. 27]. Тому запозичення 

фразеологічних конструкцій та сюжетів з життя представників кримінальної 

субкультури, звернення до тем війни (наприклад, «Життя триває, точиться 

війна» А. Лупиноса [413, с. 1] або «Війна триває. Просто є такий глибокий 

тил, де ніхто не знає, що існує фронт» Д. Корчинського [324, с. 70]) є не лише 

результатом заперечення і спроб створення альтернативи базовому 

культурному комплексу суспільства, а принциповою настановою на 

культивування ерзац-героїчного ореолу організації та її представників через 

пропаганду екстремальності та екзистенціальності буття.  

Ідеологами цієї організації формується героїчний образ «унсовця» – 

незламного борця, націонал-революціонера, «вічного екзистанта». Аналіз 

програмових праць ідеологів УНА-УНСО засвідчує, що створення цього 

образу відбувається із залученням елементів фашистської естетики, на що 

вказує метафоричне використання танатофілічних мотивів, конструювання 

катастрофальності існування та незворотності трагізму долі «унсовця», сенс 

життя якого полягає у необхідності загинути у боротьбі за «вищу мету» 

всупереч «міщанським» обставинам: «Не плач, кохана, вже сурми грають // 

Тебе згадаю в застінку перед кінцем // Бо хто воює – той не вмирає // Повік 

залишиться бійцем!» або «В бою загину, не на базарі // Сьогодні я, завтра він, 

післязавтра ти» [426, с. 1]. Це підтверджується використанням таких 

семантем, як «в’язниця», «тюрма», «бій», «війна» як виявів найбільш 

екстремальних, екзистенційних життєвих ситуацій. Так, у виданні УНА-

УНСО «Цитатник екзистанта» проголошується: «Коли тобі кажуть – це 

філософ, запитай – по якій статті він сидів. Коли кажуть – це поет, запитай – 

де він воював!» [цит. за: 227, с. 3].  

А. Лупиніс у цитованій вище «Доктрині дестабілізації» зазначає: 

«Революціонер ставить себе поза законом як на практиці, так і емоційно. Він 
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ототожнює себе з бандитами, грабіжниками, людьми, котрі нападають на 

суспільство, займаючись безпосереднім грабунком та знищенням чужої 

власності» [413]. Подібні екзистенційні мотиви спостерігаються і у деяких 

програмових творах Д. Корчинського, який підкреслював, що «…«УНСОвці» 

подібні на бомжів. Саме так виглядали апостоли» [325, с. 6], закликаючи 

своїх прихильників «жити по-християнські – жебрацтвом та пограбунком» 

[325, с. 5]. 

Про сильний вплив маркузіанських ідей на світогляд ідеологів УНА-

УНСО свідчить вживання ними відповідної термінології. Так, суспільство, на 

їхню думку, є «репресивним», а революційним елементом визнаються 

«актуалізовані спільноти», тобто маргінальні прошарки, до яких 

зараховуються злочинні угруповання, депривована молодь, релігійні секти, 

деякі мистецькі об’єднання, революційні організації, окремі наукові школи 

тощо [див. 324–325]. Орієнтованість на маргінес Д. Корчинський пояснює 

так: «Ідея живе у своїх крайніх проявах. Вона вмирає, коли її сприймають 

усі» [321, с. 358].  

Крім того, для ідеологів УНА-УНСО характерним є застосування 

творчо-естетичних методів і прийомів, характерних для діячів європейської 

контркультури 1960-х рр. Так, інтерпретація А. Лупиносом, Д. Корчинським 

та О. Вітовичем революції як способу суспільних перетворень вирізняється 

показною дисгармонійністю, еклектизмом та хаотичністю використання 

текстуальних запозичень, гасел, алюзій. Очевидним є те, що ними робиться 

акцент на багатозначність і парадоксальність слова, де цінність сенсу полягає 

у відсутності сенсу, здійснюються спроби демонструвати зовнішню тягучість 

і туманність думки, за лаштунками якої перебувають глибинні смисли, 

осягнути які можуть лише «обрані». Це створює ауру утаємниченості і 

недосяжності, що, своєю чергою, дозволяє викристалізувати жорсткі 

субординаційні та ієрархічні відносини всередині організації, де право на 

«провідництво» окремих осіб не підлягає будь-яким сумнівам.  
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Через це ідеологи УНА-УНСО намагаються забезпечити не 

раціонально-прагматичне засвоєння індивідом програмових тез своєї 

організації, а звертаються до психоемоційних станів людини, схильної до 

підвищеної збудливості, емоційності, прагнення до фантасмагоричних 

вражень та ілюзій і, як наслідок, до афектальних, непрогнозованих вчинків. 

Тому мозаїчність думок в творах ідеологів цієї течії перетворює ці думки на 

своєрідний «потік свідомості» та підкреслює фактичну безпредметність 

викладу бачень, оскільки, як зазначає Д. Корчинський, «Істина проявляється 

як ганьба, як смерть, як безглуздя…» [321, с. 41].  

Сутність революції ідеологами УНА-УНСО розуміється у контексті 

естетизації терористичних форм політичної боротьби виключно як 

екзистенційний акт, що має відбуватись через спрямовану на себе 

провокацію, не рахуючись із можливими жертвами, оскільки, як вважають 

керівники та ідеологи цієї організації, «Революція – не вбивство, це – 

закопування трупів» [321, с. 112]. Так, Д. Корчинський власну поетичну 

збірку «Філософія смути» присвятив «прийдешнім поколінням естетів в 

окопах та схронах» [326, с. 79], а А. Лупинос проголошував гасло: 

«Провокація – репресія – революція», вважаючи: «Політика є хрестовим 

походом за ідею. Ми є носіями революційної свідомості. Для нас є добрим 

все те, що є справді радикальним (бути радикалом, значить розуміти сенс 

речей)» [412].  

Акт терору в інтерпретації ідеологів УНА-УНСО не підлягає 

осмисленню, а подається ними як своєрідний психоемоційний зрив, 

екзистенційний «бунт» [див. 411–412], афектальний вчинок: «Нас об`єднує 

одне, різне за змістом, але обов`язкове несприйняття всього, що є. Слова 

роз`єднують. Дія – об`єднує. Бунт має рацію… Група, що бореться, є здатною 

просуватися вперед лише крізь конфлікти… Ніяких довготривалих прогнозів, 

ніякої тактики, ніякого пашталакання з цих питань. Хто багато читає, той 

дурнішає… Коли на заводі погана вентиляція, необхідно підпалити 

помешкання директора. Акт революційної справедливості є найбільш 
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високим актом гуманізму, можливим в суспільстві, поділеному на класи» 

[412]. 

Отже, ідеологічна доктрина УНА-УНСО еволюціонувала від 

класичного українського націоналізму до еклектичного комплексу 

ультрареволюційних ідей, переважна більшість яких є запозиченими з різних 

джерел. Специфіка їх використання полягає не лише у спробах перманентної 

радикалізації свідомості активу цієї організації, а й зосереджується на 

створенні своєрідних квазімістичних доктрин на зразок релігійних 

проповідей, зміст яких складно піддається раціональному осмисленню та 

орієнтований виключно на емоційне сприйняття індивідом. Особливості 

трактування представниками УНА-УНСО такого ідеологічного фетишу, як 

«революція», вказують на те, що для них досягнення суто політичних та 

соціально-економічних змін не є самоціллю, а участь у політиці розуміється 

як певний творчий акт, що дозволяє потрапляти у певні екстремальні ситуації 

та екзистенційні стани, відчуваючи певні переживання та отримуючи тим 

самим новий поштовх для літературної творчості.  

Надмірне захоплення керівництвом УНА-УНСО ліворадикальними 

ідеями призвело до внутрішньопартійного конфлікту, у результаті чого на 

деякий час вийшов з організації її голова Ю. Шухевич, який не погоджувався 

із ідеологічними ревізіями Д. Корчинського, О. Вітовича, А. Лупиноса та ін. 

Після тривалої внутрішньої кризи УНА-УНСО у 1998 р., лави якої залишили 

Д. Корчинський, О. Вітович, В. Мельник, В. Мамалига та ін., організація 

розпалася на декілька відгалужень, які деякий час існували як «УНА-УНСО» 

Ю. Тими, «УНА-УНСО» А. Шкіля, «УНА-УНСО» М. Карпюка – 

Ю. Шухевича, які перейшли на позиції українського інтегрального 

націоналізму. Ідейно-культурні традиції УНА-УНСО періоду керівництва 

Д. Корчинського практично без змін були успадковані створеною ним у 

2002 р. Всеукраїнською політичною партією «Братство», що своєю 

ідеологією формально проголосила «православний націонал-анархізм».  
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З часом діяльність правоекстремістських об’єднань почала затухати. 

Цьому сприяли насамперед ідеологічна криза внаслідок надмірної 

акцентуації на етнічних і расових аспектах ідеології та ідейний догматизм. 

Крім того, орієнтація переважно на непарламентські форми функціонування, 

відсутність організованої роботи із населенням, створення та трансляція ЗМІ 

негативного іміджу правих радикалів, тиск з боку правоохоронних органів 

об’єктивно призвели до відпливу активу із правоекстремістських об’єднань. 

У поєднанні із іноземними культурно-ідеологічними впливами це зумовило 

появу нових форм консолідації та ідеологічної діяльності правих 

екстремістів.  

На початку 2000-х рр. почала простежуватись тенденція поширення 

неформальних молодіжних ініціатив, невеликих мережевих об’єднань із 

формально безлідерною структурою, хоча в окремих випадках авторитарні 

засади внутрішньоорганізаційної діяльності призводили до появи жорстких 

ієрархічних та субординаційних відносин усередині правоекстремістських 

об’єднань. Діяльність правих радикалів поступово почала переходити із 

сфери реальної політики до віртуальних форм їхньої маніфестації, зокрема 

через поширення своїх ідей у мережі Інтернет. 

У лютому 2004 р. відбувся IX з’їзд Соціал-національної партії України, 

на якому було ухвалено нову назву партії – Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» та змінено символіку. Головою ВО «Свобода» було обрано 

народного депутата України О. Тягнибока. Незважаючи на те, що 

представники ВО «Свобода» наголошують на спадкоємності ідеологічних 

традицій СНПУ та прихильному ставленні до праць класиків українського 

інтегрального націоналізму М. Сціборського, Л. Ребета, Я. Стецька, 

С. Бандери та ін., аналіз програмових документів свідчить, що нове 

керівництво партії намагається дистанціюватися від найбільш одіозних та 

радикальних ідеологем своїх попередників.  

Зокрема, у партійній риториці та офіційних документах ВО «Свобода» 

відсутнє расове тлумачення сутності нації. Цей феномен розуміється 
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ідеологами об’єднання виключно в етнічній площині. Так, голова партії 

О. Тягнибок зазначав: «Для нас поняття «українець» є етнічним поняттям. 

Тут справа не в мові – тут справа в походженні» [262]. Програма ВО 

«Свобода» не містить відверто ксенофобських ідеологем, характерних для 

СНПУ. Так, у ній лише містяться вимоги щодо встановлення у паспорті та 

свідоцтві про народження графи «національність», впровадження 

кримінальної відповідальності за будь-які вияви українофобії, винесення на 

всенародне обговорення проекту закону про пропорційне представництво в 

органах виконавчої влади українців та представників національних меншин 

[див. 603].  

Такі зміни у програматиці та ідеології, на наш погляд, пояснюються 

орієнтацією керівництва ВО «Свобода» на парламентські форми 

функціонування. Відповідно, революційна риторика, властива її 

попередникам (СНПУ, ДСУ, УНА-УНСО тощо), тиражування 

антисемітських та ксенофобських ідеологем зникає з ідеологічного дискурсу 

цієї політичної сили, що сприяє її перетворенню на правоконсервативну 

політичну партію, яка заперечує цінності ліберальної та соціалістичної 

ідеологій, відстоює національні цінності, мову, культуру тощо.  

На початку 2000-х рр. в Україні активізуються представники скінхедів 

– субкультури ультранаціоналістичного та расистського спрямування, 

представники якої з’явились наприкінці 1960-х рр. у Великій Британії. 

Соціально-економічні катаклізми того періоду зумовили суттєве зростання 

протестної активності молоді. Згодом цей соціальний протест став набувати 

расистських та ксенофобських ознак, був спрямований насамперед проти 

іноземців, які створювали конкуренцію на ринку праці. Набуття цим рухом 

організованих форм, вироблення власних культурно-естетичних та 

ідеологічних принципів, поява музичних гуртів, концертна діяльність яких 

суттєво вплинула на поширення ідей скінхед-руху та сприяла залученню до 

його лав значної кількості молоді спричинили його трансформацію у вагомий 

чинник суспільно-політичного життя низки європейських країн.  
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Поступово активісти скінхед-руху почали долучатися до діяльності 

низки європейських ультраправих партій, зокрема французького 

«Національного фронту» Ж.-М. Лі Пена, австрійської Партії Свободи 

Й. Хайдера, Британської національної партії Н. Гріффіна, німецької 

Націонал-демократичної партії Ю. Рігера, угорської партії «Йоббік» Г. Вона 

тощо. В Україні співпраця представників скінхед-руху із політичними 

об’єднаннями має спорадичний, несистемний характер [див. 130]. 

Згодом скінхед-рух конституювався у достатньо чисельну неформальну 

молодіжну течію. Поєднуючись із субкультурами футбольних фанатів він 

почав набувати ознак організованості із власною світоглядно-ідеологічною 

системою, системою внутрішньої субординації та ієрархії. В аналітичних 

оглядах різноманітних правозахисних організацій (Харківська правозахисна 

група, Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, Правозахисний Фонд 

ім. Р. І. Марочкіної тощо), наукових публікаціях В. Бакальчук, В. Головка та 

деяких інших дослідників наводяться відомості про наявність в Україні філій 

таких міжнародних організацій скінхед-руху, як «White Power – Skinhead 

Spektrum» («Біла Влада – Скінхед Спектрум»), «Blood&Honour» («Кров і 

Честь»), «World Church of the Creator Ruthenia» («Світова Церква Творця 

Рутенія»), «Дозор – 88» та ін. [див. 49, с. 40; 162, с. 256–259; 716; 796, с. 107]. 

За даними правоохоронних органів, на сьогодні в Україні налічується понад 

500 осіб у віці від 14 до 27 років, які належать до різних скінхед-угруповань 

[94]. Для їхніх поглядів характерними є расизм, антисемітизм, 

демонстративне заперечення Голокосту, вороже ставлення до імміграції, 

гомофобія тощо.  

Актив окремих скінхед-угруповань став базою для низки 

правоекстремістських об’єднань. Починаючи із 2008 р. спостерігається 

тенденція консолідації правоекстремістських угруповань та відбувається 

піднесення расистського компонента їхніх ідеологічних доктрин. У 

результаті об’єднання Всеукраїнської громадської організації «Патріот 

України» та низки регіональних угруповань, таких як Чернігівський правий 
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рух «Українська Альтернатива», Національна Дія «Революція і Держава» 

(«РіД»), громадська організація «Слава і Честь» тощо виникає «Соціал-

національна асамблея». Критикуючи ідеологічні ухили Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода» у бік правого консерватизму, це угруповання 

проголосило себе наступником ідеологічних традицій Соціал-національної 

партії України. 

Аналіз програмових документів СНА та споріднених 

правоекстремістських структур, зокрема «Української націонал-трудової 

партії» та «Українського руху проти нелегальної імміграції», доводить, що у 

межах ідеологічних доктрин цих правоекстремістських угруповань 

поєднуються класичні націократичні ідеї М. Сціборського, расистські теорії 

Ю. Липи, німецького антрополога та расового теоретика Г. Гюнтера, 

ідеологічні напрацювання керівників Всеукраїнського політичного 

об’єднання «Державна самостійність України», Соціал-національної партії 

України та окремих ідеологів європейських праворадикальних рухів 1920-х–

1940 рр. Зокрема, у програмі одного із структурних елементів СНА – 

Національної Дії «РіД» – проголошується заперечення ідей демократії та 

лібералізму, відстоюється антикапіталістична позиція цього утворення. 

Ідеальним державним устроєм визнається націократія, яка вибудовується на 

принципах національної солідарності, надкласовості, протипартійності, що 

свідчить про ідейні впливи М. Сціборського та одного з його сучасних 

послідовників – Р. Коваля. Ставлення до представників інших 

національностей також, як і в ідейних принципах ДСУ та СНПУ, є відверто 

ворожим: «Представники інших націй, які не несуть безпосередню загрозу 

українській Нації, можуть перебувати на території України як гості. Якщо 

гість веде себе по-свинські – його випроваджують мирно або не дуже» [604].  

У програмовій статті «Український расовий соціал-націоналізм» 

керівник та один з ідеологів «Соціал-національної асамблеї», який в 

офіційних документах подається як «Головний провідник СNА», 

А. Білецький визначає метою діяльності свого об’єднання створення 
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«…Національної надспільноти – єдиного біологічного організму, який буде 

складатися з Нових Людей – фізично, інтелектуально і духовно розвинутих 

осіб. З маси індивідуумів має постати Nація, а зі слабкої сучасної людини – 

Надлюдина» [73]. Незважаючи на те, що у працях керівників та ідеологів 

СНА не акцентується увага на спадкоємності ідеологічних традицій 

європейських праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр., тим не менш в 

доктрині цього угруповання наявні ідеологеми, сформовані, очевидно, 

насамперед під впливом програмових праць ідеологів німецького нацизму 

[див. 73].  

Вагомою ознакою ідеології СНА є акцентуація на вождизмі та 

«провідництві», характерна для програмових праць керівників та ідеологів 

європейських праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр. Крім того, 

підкреслення містеріальності ідеологічного базису СНА, демонстративне 

заперечення цінностей лібералізму та демократії, орієнтації на елітаризм, 

месіанізм, провіденціалізм та обраність, віра у виключність своєї долі, 

використання спірітуальних фразеологічних конструкцій, основою яких є 

терміни «раса», «національний дух», «арійські цінності», апеляції до расових 

псевдонаукових теорій, що переслідують за мету продемонструвати вищість 

української нації порівняно з іншими, дає підстави стверджувати про ідейні 

впливи на керівників цього угруповання програмових праць ідеологів 

фашизму та нацизму [див. 155].  

Радикально націоналістична спрямованість ідеології СНА 

підкреслюється демонстративним вживанням великої латинської літери N у 

словах, де основою є термін «нація», що свідчить про його навмисну 

гіперболізацію та спроби сакралізації представниками цього угруповання. 

Необхідно зазначити, що феномен етнічності у працях керівників та ідеологів 

СНА має підкреслено расове трактування, де акцент робиться на цінностях 

кровної спорідненості представників певної спільноти та єдності на підставі 

характерних антропологічних ознак [див. 177; 715, с. 1–4].  
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Демонізація та спотворення образу опонентів СНА, до яких у разі 

необхідності ідеологи угруповання допускають застосування насильства, 

відбувається виключно на підставі расистських принципів. Наприклад, у 

статті «Ми – соціал-націоналісти» невідомий автор зазначає: «Нас 

звинувачують у ксенофобії і расизмі. Ми зі сміхом сприймаємо такі 

звинувачення, адже ми певно знаємо, що тільки «власна раса є джерелом, і 

мірилом, і правом». Нас не цікавлять норми міжнародного законодавства, 

толерантність і політкоректність. Ми сміємося над ними і тими, хто вірить у 

ці жидівські побрехеньки» [439].  

Маргінальна «Українська націонал-трудова партія», що існувала 

протягом 2005–2009 рр., своєю ідеологічною доктриною визначає націонал-

соціалізм, що поєднує ідеї одного з лідерів НСДАП О. Штрассера та 

очолюваної ним організації «Чорний фронт», елементи українського 

інтегрального націоналізму із фрагментами націонал-анархізму та соціалізму. 

Також, незважаючи на відсутність прямих посилань, цитат та алюзій, в 

ідеології цього угруповання наявні впливи ідей А. Гітлера. Сама назва цього 

об’єднання створює асоціації з деякими антирадянськими організаціями, пік 

активності яких припадає на 1930–1940-ті рр. (наприклад, «Народно-

трудовий союз» тощо). 

Визначальним елементом ідеології УНТП є її расовий складник. 

Зокрема, у програмових статтях ідеологів цього угруповання наголошується 

на «…природних спільнотах: расі, нації, сім’ї» [див. 441], а фундаментальний 

принцип рівності усіх людей незалежно від ознак раси та мови, кольору 

шкіри, етнічного походження відкидається [218]. Сутність націоналізму 

інтерпретується керівниками УНТП виключно з расових позицій. Так, 

визначаючи націоналізм як складник «націонал-трудової ідеї», ідеологи 

партії його ідейною підставою вважають усвідомлення «…вічного закону 

боротьби популяцій за виживання і народних почуттях, які цій боротьбі 

відповідають» [787], причому «Ядром націоналізму є ідея раси [курсив УНТП 

– Є. В.], тобто визнання того, що спадковість є запорукою національного 
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успіху, а так само визнання нерівності різних народів і рас» [787]. 

Суспільний розвиток подається УНТП як «боротьба за виживання», що 

«…передбачає нарощування сили популяції, яку вона використовує в 

боротьбі за свою незалежність і життєвий простір (курсив УНТП – Є. В.) 

проти інших популяцій» [787]. Біологізація сутності феномену нації 

зумовлює трактування ідеологами партії політичної боротьби як 

протистояння різних націй, що виникає внаслідок расових та біологічних 

відмінностей між їхніми представниками [див. 477]. 

Заперечуючи цінності демократії та лібералізму, відкидаючи 

ліворадикальні та лівацькі ідеї, представники УНТП наголошують на своїй 

прихильності до цінностей соціалізму, орієнтуючись на принципи «правого 

(національного) соціалізму» [477], причому соціалістичний компонент своєї 

ідеологічної доктрини подається ними виключно крізь призму расових теорій 

[див. 477].  

Таким чином, аналіз програмових статей представників УНТП 

засвідчує наявність фразеологічних конструкцій, похідних від термінів 

«раса», «нація», «спільнота», що презентують спроби ідеологів цього 

угруповання здійснити виключно біологізаторське трактування сутності цих 

понять, проголошуючи при цьому ідеї щодо необхідності боротьби за 

ефемерний «життєвий простір». Це, на нашу думку, вказує на ідейні впливи 

ідеологів німецького нацизму на формування світоглядно-ідеологічної 

матриці представників УНТП. 

Протестні акції під узагальненою назвою «Євромайдан», що 

розпочалися у листопаді 2013 р., зумовили перегрупування 

праворадикального табору. Радикалізація суспільних настроїв і перманентне 

силове протистояння з представниками правоохоронних органів спричинили 

появу низки громадських ініціатив («Правий сектор», «Самооборона», 

«Спільна справа» та ін.), що поєднали у своїх лавах представників 

субкультур футбольних фанатів і скінхедів, активістів УНА-УНСО, 
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«Тризубу», СНА тощо. Ідеологічними засадами цих ініціатив стали 

програмні документи зазначених вище організацій.  

Діяльність російських праворадикальних об’єднань в Україні зазвичай 

супроводжується силовими зіткненнями із представниками українських 

правоекстремістських об’єднань, зривами політичних заходів, взаємними 

звинуваченнями у підконтрольних виданнях щодо співпраці із 

спецслужбами, шпигунстві на користь інших країн тощо. Діяльність таких 

об’єднань зосереджується переважно у регіонах із компактним проживанням 

представників російської національної меншини (як правило, південно-східна 

та північна Україна). Ідейний багаж цих угруповань характеризується 

відстоюванням імперських ідей, «величі Росії», «державницького статусу 

російської нації» у поєднанні із традиційними для націоналістичного 

дискурсу елементами ксенофобії та різних форм нетерпимості. 

Одним з найбільших російських праворадикальних об’єднань, що має 

незареєстровані представництва та окремих прихильників у різних регіонах 

України, є Всеросійський суспільно-патріотичний рух «Російська 

національна єдність». Ідеологічна доктрина цього угруповання є результатом 

складного синтезу різних видів ксенофобії. Зокрема, у ній наявні елементи 

кавказофобії, антизахідництва та американофобії. Визначальну роль в цій 

доктрині відіграє антисемітська платформа, що фактично є парадигмальною 

основою ідеології організації. Така спрямованість пояснюється, на наш 

погляд, тим, що керівниками РНЄ було частково успадковані ідеологічні 

традиції Національно-патріотичного фронту «Пам’ять», який у своїй 

діяльності орієнтувався на ідейний базис російських чорносотенних 

організацій початку ХХ ст.  

Крім того, це пояснюється впливом на ідеологічну доктрину РНЄ 

соціальної бази цього руху, основу якої становили колишні працівники 

правоохоронних органів, органів державної безпеки та військовослужбовці, 

які мали специфічну радянську ідеологічну підготовку антисіоністського та 

антизахідницького спрямування, за якої основним ворогом визнавалися 
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Сполучені Штати Америки та їхні союзники. Відповідно, ідеологи та 

керівники РНЄ (О. Баркашов, О. Кочетков, С. Рогожин, О. Рашицький та ін.), 

розвиваючи у своїх ідеологічних та публіцистичних працях чорносотенний 

міф про «окупований сіоністами Захід», визначають західний світ як 

«матеріалістичну богоборчу цивілізацію», яка прагне поневолити Росію 

шляхом повзучої культурної експансії через розкладання та знищення 

російських національних традицій і звичаїв, розбещення молодого покоління 

та сприяння приходу до влади у Росії керованих з-за кордону політиків-

мондіалістів з метою отримання контролю над багатими сировинними 

ресурсами [757, с. 8–11].  

Росія у цьому контексті подається як своєрідна цитадель духовності з 

високим рівнем моральності серед населення, його вірності традиційним 

російським національним цінностям. Зокрема, у програмових документах 

РНЄ зазначається: «Росія відроджується сьогодні не як «загальний 

економічний простір», а як метафізична сутність – вияв оплоту Бога, для 

останньої сутички з абсолютним злом – дияволом та його породженням – 

химерною, богоборчою західною цивілізацією на чолі з Ізраїлем і США» [54, 

с. 35; 58, с. 1]. 

Антисемітська міфологія в ідеологічній доктрині РНЄ, за твердженням 

В. Лихачова, реалізується у взаємопов’язаних між собою аспектах: 

соціальному, конспірологічному, релігійному та расовому [402]. Зокрема, у 

соціальному аспекті ідеологами РНЄ експлуатується традиційний для 

націоналістичного середовища міф про небажання представників єврейської 

нації займатись продуктивною працею, свідомо роблячи акцент на нібито 

їхній схильності до паразитування за рахунок інших народів, виявах 

мононаціональної солідарності при досягненні вершин соціальної ієрархії 

тощо. 

Конспірологічний аспект антисемітської платформи РНЄ є найбільш 

об’ємним. Він вибудовується на припущеннях про існування «світової 

змови» та її впливі на перебіг світової історії, що дозволяє ідеологам РНЄ за 
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відсутності ґрунтовних спеціальних знань щодо тенденцій суспільного 

розвитку пояснити активу організації причини суспільно-політичних, 

соціокультурних та соціально-економічних негараздів.  

У цьому контексті активно експлуатується твердження щодо 

інспірованості революційних подій в Росії завдяки підтримці низки 

евфемістично позначених сил, таких як «сіономасони» та «міжнародна 

фінансова олігархія» [див. 54, с. 7]. Через це та внаслідок не надто 

афішованої орієнтації на ідеологічні продукти представників європейських 

праворадикальних рухів 1920-х–1940-х рр. в ідеології РНЄ досить виразними 

є антикомуністичні, антиліберальні та антидемократичні настанови. Так, 

представників неокомуністичного та демократичного рухів ідеологи РНЄ 

звинувачують у деградації та вимиранні російського народу та дезінтеграції 

держави [див. 54, с. 6], причому значна увага приділяється єврейському або 

нібито єврейському походженню відомих революціонерів, діячів 

демократичного руху доби Перебудови тощо [див. 54, с. 6]. Такі твердження 

вказують на наявність ідеологічних запозичень у чорносотенних організацій, 

які також висували претензії до «іудо-більшовиків» [див. 618, с. 3].  

Релігійний аспект антисемітської міфології РНЄ виявляється в 

офіційних інтерпретаціях ідеологів руху його символіки – восьмипроменевої 

правосторонньої свастики, яка, на їхню думку, протистоїть п’ятипроменевій 

зірці як «…головному символу іудаїзму та масонства, що символізує 

диявола, Люцифера, Бафомета, антихриста і є головним метафізичним 

символом окультизму…» [54, с. 39; 62, с. 4]. Один із ідеологів РНЄ 

С. Рогожин у статті «Про національне походження Ісуса Христа» (аналогічна 

стаття фігурує і в доробку О. Баркашова [див. 61, с. 5] – Є. В.) свою 

антисемітську позицію намагався викласти через доведення нібито 

«неєврейського» походження однієї з провідних релігійних осіб [див. 635, 

с. 4].  

Расові ідеологеми презентовані не настільки яскраво порівняно з 

наведеними вище антисемітськими настановами. Так, у програмових 
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документах руху йдеться лише про необхідність дотримання «генетичної 

чистоти російської нації», «державної підтримки євгеніки», «заборони 

змішаних шлюбів» тощо [див. 508, с. 24–27; 509, с. 1; 757, с. 15]. 

Кавказофобські мотиви ідеологічної доктрини РНЄ зумовлюються 

неприязним ставленням до представників середньоазіатських та закавказьких 

республік внаслідок утисків російськомовного населення у цих регіонах, 

поширенням етнічної злочинності в Росії та перманентним військовим 

конфліктом у Чеченській республіці. 

Претензії до цих осіб, як і щодо представників єврейської нації, 

редукуються до нібито паразитування за рахунок російського народу через 

надання переважного права на вступ до вищих навчальних закладів, 

штучного завищення цін на продукцію з цих країн з метою підтримки 

належного рівня життя кавказьких народів тощо [див. 54, с. 42; 60, с. 1; 334, 

с. 4; 473, с. 4; 510; 753, с. 7]. Через це такі настанови зумовлюють появу 

антиіммігрантського складника ідеологічної доктрини РНЄ. Так, 

першопричинами імміграції, на думку ідеологів об’єднання, є «...діяльність 

міжнародної фінансової олігархії…» [59, с. 7] з метою встановлення 

«...нового світового порядку…» [59, с. 7], а також «...дії продажної державної 

влади…» [59, с. 7]. 

Таким чином, провідною ідеологічною домінантою РНЄ є 

антисемітські настанови, що пояснюється впливом ідейного базису 

Національно-патріотичного фронту «Пам’ять» та російських чорносотенних 

організацій початку ХХ ст. Крім того, помітними є впливи ідеологічних 

напрацювань представників європейських праворадикальних рухів 1920-х–

1940-х рр., хоча виключно із кон’юнктурних міркувань ідеологами РНЄ цей 

зв’язок надто не афішувався. Проте в окремих публікаціях представників 

РНЄ відчувається шанобливе ставлення до історичних фігур португальського 

диктатора А. Салазара та керівника румунської профашистської організації 

«Залізна гвардія» К. Кодряну.  
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Необхідно зазначити, що окремі елементи ідеології РНЄ у подальшому 

стали базовими в доктринах інших правоекстремістських угруповань, 

зокрема Народної національної партії та Націонал-соціалістичного 

товариства. Це пояснюється не лише спрощеним поясненням картини світу, 

яке легко сприймається і засвоюється у свідомості маргіналізованих 

прошарків населення, а й тим, що РНЄ протягом 1990-х рр. була найбільшим 

націоналістичним рухом, що мав розгалужену мережу регіональних відділень 

та симпатиків, як у Росії, так і в сусідніх країнах.  

Ідеологія інших найбільш екстремістськи налаштованих російських 

об’єднань, що мають свої незареєстровані відділення на території України 

(Народна національна партія та Націонал-соціалістичне товариство), 

вибудовується на расистських ідеологемах, характерних для українських 

радикалів з «Соціал-національної асамблеї» та «Української націонал-

трудової партії». Принципова різниця між їхніми ідеологічними доктринами 

полягає лише у тому, що українські радикали відстоюють визначальну роль у 

суспільному розвитку «української нації-раси», а російські 

правоекстремістські угруповання, відповідно, орієнтуються на 

традиціоналістські цінності російського етносу.  

Для діяльності наведених вище угруповань характерна орієнтація на 

співпрацю з представниками субкультури скінхедів, що частково пояснює 

расистську спрямованість ННП та НСТ. Так, керівниками, ідеологами та 

публіцистами Народної національної партії (О. Іванов-Сухаревський, 

О. Широпаєв, В. Осипов та ін.) ідеологію свого об’єднання визначено як 

«русизм», ідейними витоками якої, як доводить аналіз програмових 

матеріалів ННП, є праці вже згадуваного Г. Гюнтера, антисемітські ідеї, 

характерні для чорносотенного руху початку ХХ ст., антирадянські та 

антикомуністичні настанови, що вибудовуються на ксенофобській матриці.  

«Русизм» як ідеологічна доктрина є своєрідною ерзац-релігією, 

постулати якої адепти ННП мають сприймати догматично, без спроб її 

раціонального осмислення. Так, голова та один із провідних ідеологів партії 
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О. Іванов-Сухаревський у своїх публікаціях прямо проголошував: «Я вірю! 

Моя віра – русизм!» та закликав своїх послідовників: «Багато не читай. Читай 

одну книгу – книгу про Чисту Кров» [245]. Ігноруючи цінності православ’я – 

найбільш характерної релігійної доктрини для російського націоналістичного 

середовища – ідеологи ННП звертаються до міфічних «Творця», «арійських 

пращурів», що вказує на алюзії з нацистських ідеологічних містерій 

[див. 245].  

Відповідно, характерними ознаками ідеологічної доктрини цього 

угруповання є містицизм та орієнтації на месіанство. Ідеологами ННП 

сформовано такий специфічний ідеологічний фетиш, як «руська раса», що 

підкріплюється концептом «голос крові». «Руська раса» постає як містичний, 

невідчутний об’єкт, фантом, який, на думку ідеологів ННП, здійснює 

визначальний вплив на свідомість людини. Відповідно, свою поведінкову 

лінію вона має вибудовувати, керуючись виключно «голосом крові» 

[див. 245]. Тому ідеологічними цінностями, які відстоює ННП, є «раса», 

«кровна спільнота», «чистота крові», «чистий дух», «магія крові», «дух 

свободи» тощо. Зазначені ідеологеми своєрідно сакралізуються у працях 

представників партії, що підкреслюється демонстративним написанням цих 

термінів виключно з великої літери. Наприклад, ідеологічна матриця ННП у 

скороченому вигляді подається таким чином: «Кров – це Дух. Дух – це 

Святість. Святість – це Влада. Влада Крові – це Русизм» [245]. 

Отже, основою цієї ідеологічної доктрини ННП є расистські принципи. 

Так, керівники партії відверто проголошують: «Ти повинен стати расистом. 

Це означає що все, що відбувається з тобою і з навколишнім тебе людством, 

ти повинен розглядати через мікроскоп Крові» [245]. Крім того, в 

ідеологічних працях О. Іванова-Сухаревського спостерігається використання 

співзвучності термінів «русист» і «расист», що свідчить про їхнє фактичне 

ототожнення ідеологами ННП. Відстоювання необхідності дотримання 

уявної «чистоти крові» зумовлює появу тези про необхідність створення 

«надлюдини» [див. 247–248].  
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Ще однією характерною ознакою расистського складника «русизму» є 

пропаганда утворення «братерства білих народів» [див. 245]. Відповідно, 

провідного значення в ідеології ННП набуває термін «білий» як ознака 

«вищості», «чистоти», підтвердження «арійського походження» тощо. Тому у 

програмових працях ідеологів партії досить часто зустрічаються такі 

фразеологічні конструкції, як «білий воїн», «білі вожді», «біла арійська 

справа», «білі народи» тощо [див. 245–249; 776].  

Нечисленні представники ННП в Україні зазвичай орієнтуються на 

програмові праці згаданих вище публіцистів та ідеологів цього угруповання. 

Так, О. Урусов у статті «Від прориву і завоювання до панування русизму», 

аналізуючи перспективи діяльності представників ННП в Україні, зазначав: 

«Самосвідомість індивідуума з імперським мисленням буде розвинена на 

генетичному рівні, що викликатиме у ворогів та опонентів безмежну пошану 

і повагу до підданих Імперії» [723, с. 1]. В інших публікаціях прихильників 

цієї партії також йдеться про велич «білої раси», необхідність «поліпшення 

генетичного матеріалу» тощо [див. 79, с. 2–3; 724, с. 1]. 

Таким чином, расистські принципи здійснюють визначальний вплив на 

ідеологію цього угруповання. Проте такі ідеологічні конструкції – не 

оригінальні напрацювання представників ННП, а є еклектичною сумішшю 

антисемітських та расових ідей, посиленими містицизмом та месіаністськими 

настановами. Незважаючи на відсутність прямих посилань і цитат, в ідеології 

ННП відчувається помітний вплив ідей расової переваги А. Гітлера та 

А. Розенберга [див. 155; 636]. Наприклад, один з провідних ідеологів ННП 

О. Широпаєв вважає, що «…Гітлер масштабніше й глибше націонал-

соціалізму як такого – у всій повноті значення цієї особистості розкривається 

лише в світлі православно-монархічної есхатології» [775]. У іншій публікації 

О. Широпаєв зазначає: «Русизм вчить: двадцяте століття ознаменоване двома 

арійськими героями. Це Цар Микола Другий – герой жертви, і Адольф Гітлер 

– герой дії... Гітлер поніс Хрест-Свастику у поневолену жидами Росію...» 

[цит. за: 183, с. 105].  
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Апологія німецького нацизму, вихваляння окремих діячів нацистської 

Німеччини, причетних до розробки расової теорії (А. Розенберг, А. Гітлер та 

ін.), та спроби пов’язати їх з національними російськими традиціями, на 

нашу думку, зумовлюються зверненням ідеологів ННП до досвіду 

ідеологічної діяльності різноманітних білоемігрантських угруповань 1920-х–

1940-х рр., які транслювали схожі ідеї або висловлювали підтримку нацистам 

(наприклад, А. Шкуро, П. Краснов, Т. Доманов та ін.). Крім того, намагання 

пов’язати антисемітські ідеологеми із православними традиціями, очевидно, 

спричинені ідейним впливом емігрантських російських фашистських 

угруповань 1920-х–1940-х рр. – Всеросійської фашистської партії та 

Всеросійської фашистської організації, лідери яких К. Родзаєвський та 

А. Вонсяцький досить часто позитивно висвітлюються у публікаціях 

представників ННП.  

Використання фразеологічних конструкцій із базовим терміном 

«білий» свідчить про вплив на ідеологію ННП ідейних конструктів 

субкультури скінхедів, які становлять основну масу прихильників цього 

об’єднання, а лідер скінхед-угруповання «Російська ціль» С. Токмаков 

(«Бус») обіймає посаду заступника голови ННП. Так, серед представників 

субкультури скінхедів особливою пошаною користується символ «14/88», що 

поєднує девіз – т. зв. «14 слів», сформульованих американським неонацистом 

Д. Лейном: «Ми маємо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для 

білих дітей», і зашифроване привітання «Heil Hitler», де «H» – восьма літера 

латинського алфавіту та т. зв. «88 заповідей» того ж Д. Лейна, у яких він 

обґрунтовує ідеї т. зв. «білого націоналізму». 

Представники Націонал-соціалістичного товариства, як випливає із 

самої назви цього угруповання, своєю ідейною базою визначають націонал-

соціалізм, орієнтуючись на ідеологічну діяльність та практику політичної 

боротьби у нацистській Німеччині. Одним із гасел цього угруповання є 

«Націонал-соціалізм – це не німецьке вчора. Націонал-соціалізм – це 

російське завтра» [471]. В арсеналі НСТ є лише декілька програмових 
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документів та інтерв’ю керівників, які висвітлюють основні аспекти його 

ідеологічної діяльності, оскільки найбільш перспективним напрямом НСТ 

було визначено організацію вишколу бойовиків, а ідеологічний складник 

посідав досить незначне місце у житті об’єднання. 

Характерною ознакою ідеології НСТ є принципова відмова від 

антисемітизму, властивого тією чи іншою мірою націоналістичному 

середовищу. У програмовому документі НСТ «Позиція НСТ щодо 

єврейського питання» проголошується, що ця організація схвально ставиться 

до розбудови єврейської державності, підтримуючи сіонізм: «На шляху 

створення російської націонал-соціалістичної держави ми більше не 

вважаємо національно-орієнтоване єврейство своїм ворогом… Відтепер ми 

відмовляємося від практики оцінювання будь-якого єврея як потенційного 

супротивника… НСТ всіма силами намагається реабілітувати євреїв-сіоністів 

в очах російських націоналістів» [542].  

Натомість ворогами російської державності ідеологи НСТ оголошують 

представників арабського світу, вважаючи арабські країни осереддям 

«паразитарного капіталу», що складається із надходжень від продажу нафти 

[див. 645, с. 23]. У іншому програмовому документі НСТ «Максими 

Націонал-соціалістичного товариства» відзначається: «Безглуздо шукати 

союзників то серед мусульман, то серед китайців чи ще когось. Навпаки, 

потрібно більш-менш дистанціюватися від усіх» [416]. Також ворогом 

визнаються «США та їх союзники», оскільки геополітичне протистояння в 

світі трактується ідеологами цього об’єднання як боротьба за обмежені 

сировинні ресурси. 

У цілому, розглядаючи націонал-соціалізм як основу ідеології, 

керівники НСТ наголошують на тому, що вони не є прихильниками сліпого 

копіювання її історичних сценаріїв, а відстоюють необхідність її творчого 

переосмислення та адаптації до сучасних реалій: «Ядром національної 

ідеології повинні стати не спогади і зітхання про колись велике минуле, а 

плани великого майбутнього» [416]. 
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Таким чином, ідеологічна доктрина НСТ є модернізованим варіантом 

націонал-соціалізму, що поєднує переважно естетику нацистської ідеології, 

геополітичні трактування тенденцій сучасного світового розвитку та окремі 

символічні компоненти субкультури скінхедів. Орієнтація представників 

НСТ виключно на силові принципи розв’язання наявних суспільно-

політичних та соціально-економічних проблем, тяжіння до підготовки 

бойовиків, що, очевидно, пояснюється впливом РНЄ, дозволяють 

стверджувати про екстремістський характер діяльності цього об’єднання. 

Найбільш інтелектуально розробленою та екзотичною ідеологічною 

доктриною серед російських екстремістських об’єднань, що мають своїх 

прихильників в Україні, володіє Євразійський союз молоді. Його провідним 

ідеологом є О. Дугін, який позиціонує себе як теоретик «неоєвразійства». Ця 

ідеологічна доктрина поєднує ідеї інтегрального традиціоналізму Р. Генона, 

Ю. Еволи та М. Еліаде, елементи розробок класиків західної геополітичної 

думки (Р. Челлен, Ф. Ратцель, К. Хаусхофер та ін.), російського 

консерватизму та євразійства 1920-х–1940-х рр. (К. Леонтьєв, М. Трубецькой, 

П. Савицький, П. Сувчинський та ін.). Крім того, помітними є впливи 

теоретиків т. зв. «третього шляху» та консервативної революції К. Шмітта, 

Е. Юнгера, Е. Нікіша, Ж. Тіріара, М. Устрялова, ідеологів європейських 

«нових правих» А. де Бенуа, Р. Стойкерса, К. Мутті, містиків Є. Головіна та 

Ю. Мамлєєва та ін. [див. 208; 211–212].  

Ідеологічна доктрина ЄСМ випливає із геополітичного принципу 

фундаментального антагонізму таких категорій, як «суходіл» та «море», що 

зумовлює поділ людської цивілізації на два макроскладники, які перебувають 

між собою у постійному протистоянні та суперництві і, відповідно, мають 

різні культурно-цивілізаційні характеристики. Так, «земна» макроцивілізація, 

або телурократія, включає «євразійські» країни (Римська імперія, Німеччина, 

Росія), а ліберальні «атлантичні» держави (Карфаген, Велика Британія, 

США) консолідуються у межах «морської» цивілізації або таласократії. 
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Подібні ідеї та термінологія є характерними для праць К. Шмітта та 

К. Хаусхофера, на що вказує і сам О. Дугін у своїй праці «Основи 

геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. Мислити простором» [див. 211]. 

Він зазначає, що принципова різниця між цими блоками держав полягає у 

тому, що «атлантичні» держави орієнтуються на ринкову економіку, 

сповідують принципи вільної конкуренції, індивідуалізму, прагматизму та 

раціоналізму. Натомість визначальними цінностями держав «євразійського 

блоку» є традиційний сакральний державний лад, релігійність, соборність, 

чітко упорядкована суспільна ієрархія, дотримання принципу соціальної 

справедливості тощо.  

Іншою домінантою в ідеології ЄСМ є відстоювання ідеї 

«консервативної революції». Представники цього напряму Е. Юнгер, 

Е. Нікіш, Ж. Тіріар та ін. відкидають цінності ліберального та 

комуністичного шляхів суспільного розвитку, протиставляючи їм т. зв. 

«третій шлях» [див. 211–212]. Варто відзначити, що на початку 1990-х рр. 

О. Дугін, претендуючи на лідерство у спільному із андеграундним 

письменником Е. Лимоновим політичному проекті, намагався реалізувати цю 

ідею у межах Націонал-більшовицької партії. 

Характерною ознакою ідеологічної доктрини ЄСМ є орієнтації на 

конспірологічні уявлення про світові тенденції суспільного розвитку. Засади 

цих уявлень викладені у праці О. Дугіна «Конспірологія», у якій він 

простежує діяльність середньовічних таємних товариств, орденів, релігійних 

сект та окремих осіб, які постійно перебувають за лаштунками будь-яких 

суспільно значущих подій, визначаючи напрями розвитку світової історії 

[див. 208].  

Ці конспірологічні уявлення екстраполюються О. Дугіним у площину 

геополітики. Так, він, спираючись на фантастичні ідеї французького 

письменника Ж. Парвулеско, вважає, що розпад Радянського Союзу є 

результатом перманентного суперництва «атлантистського» лобі, 

уособленням якого є Комітет державної безпеки СРСР, та «євразійців» у 
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Головному розвідувальному управлінні та Генеральному штабі Збройних 

Сил СРСР [див. 208]. Також, очевидно, конспірологічні уявлення в 

ідеологічній доктрині ЄСМ зумовлює раннє захоплення О. Дугіна, якого 

Е. Лимонов називав «Кирилом і Мефодієм фашизму», містичними аспектами 

праворадикальних ідей 1920-х–1940-х рр. та сформованими на їхній основі 

містеріальними практиками. 

Відповідно до цього комплексу ідей у програмових документах ЄСМ 

проголошується демонстративне несприйняття цінностей сучасного 

ліберального світу, яким протиставляються сакральні фетиші 

традиціоналістського світогляду. Зокрема, у «Катехізисі члена ЄСМ» 

підкреслюється: «Все, що йде з Америки, насичено отрутою. Все, що там 

кажуть, брехня і зараза. Все, що там роблять, слід ламати і відкидати. Щоб 

зберегти наше «я», ми маємо ввести сувору антиамериканську гігієну. Це 

перший крок на шляху великої війни континентів: Євразії проти Атлантики» 

[277].  

У своїй ідеологічній доктрині представники ЄСМ, критикуючи розпад 

СРСР та спроби дезінтеграції Російської Федерації, відстоюють ідею 

створення нового об’єднання колишніх радянських республік – 

Євразійського Союзу, визначальну роль у якому має відігравати Росія. Тому 

у програматиці та ідеології ЄСМ наявний вплив геополітичних концепцій, 

що подаються у виключно спрощеному вигляді, визначаючи світових 

суперників Росії: «Є сьогодні у світі та сила – велика і серйозна – яка стоїть у 

нас на шляху. Вона рознесла вщент нашу Вітчизну, накинула на континент, 

на весь світ павутину темної присутності. Це цивілізація далекого Заходу, по 

той бік океану. США» [277].  

Суперечливими в ідеологічній доктрині ЄСМ є орієнтація на норми 

мирного співіснування різних народів та «неетнізоване» розуміння сутності 

«національного питання». Так, з одного боку, пропонована концепція 

«квітучої складності», на відміну від етноцентристських настанов переважної 

більшості правоекстремістських об’єднань, передбачає необхідність 
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встановлення рівних умов для розвитку різних етносів, націй, народів, їхніх 

культур і традицій. Проте при цьому артикулюється значення імперського 

принципу, згідно з яким за російським етносом закріплюється статус «ядра», 

«станового хребта», «основи» [207, с. 32]. 

Таким чином, ідеологічна доктрина Євразійського союзу молоді є 

своєрідним обґрунтуванням та радикальним вираженням імперських амбіцій 

сучасних правлячих кіл Російської Федерації. Антиукраїнська спрямованість 

ідеології та практики ЄСМ виявляється у демонстративному невизнанні 

державності України, відстоювання необхідності інкорпорації України до 

фарватеру російської політики, що підкріплюється публічними заявами, 

виступами у пресі та провокаційними заходами на території України 

представників цього угруповання. Зокрема, однією з найбільш резонансних 

акцій ЄСМ стало вчинення акту вандалізму щодо державних символів 

України на горі Говерла у жовтні 2007 р.  

Підсумовуючи аналіз ідейно-культурних джерел правоекстремістських 

угруповань, необхідно зазначити, що їхні ідеологічні доктрини є переважно 

епігонськими, тобто сформованими у результаті наслідування, некритичного 

копіювання або перенесення до власних програмових документів 

напрацювань своїх ідейних попередників. 

Аналіз програмових праць засвідчив фактичну несформованість 

проектів перебудови суспільних відносин, що містяться в ідеологічних 

доктринах правоекстремістських угруповань. Вагомими складниками 

політико-ідеологічних доктрин представників цієї течії є антисемітські, 

расистські та ксенофобські штампи, ідеї вищості певної нації та повного 

підпорядкування індивідуальної волі колективним інтересам з артикуляцією 

насильницьких методів політичної боротьби. Тиражування таких поглядів є 

одним із факторів ескалації напруженості міжнаціональних та 

етноконфесійних відносин у державі або її окремих регіонах, що може 

призвести до виникнення точок нестабільності із складно прогнозованими 

наслідками. 



168 

 

 

 

Відсутність науково обґрунтованої політичної програми, яка враховує 

об’єктивні обставини, що склалися у суспільстві, відстоювання пріоритету 

принципів індетермінізму та волюнтаризму при ігноруванні причинно-

наслідкових зв’язків суспільного розвитку закономірно призводять до того, 

що ідеологічні доктрини правих екстремістів перетворюються на 

еклектичний комплекс метафоричних гасел, декларацій і афоризмів. Це 

зумовлює оперування лише напрацьованими та застарілими ідеологічними 

кліше, що сприймаються лише вузькоцільовою аудиторією.  

Серед інших вад ідеологічних доктрин правих екстремістів необхідно 

відзначити своєрідну «метафізичність» їхнього мислення. Так, 

матеріалістичні категорії відкидаються та підмінюються суб’єктивно-

ідеалістичними прагненнями «виховання волі», «загартування духу», 

апеляціями до заступництва з боку ефемерних «вищих сил». Як наслідок, 

виникає надмірний ідейний догматизм, що обумовлює відсутність політичної 

гнучкості, своєчасного реагування на швидкоплинні політичні процеси.  

 

 

2.3. Субкультурні витоки політичного радикалізму та екстремізму  

 

Радикалізм як соціально-політичний феномен є специфічним типом 

мислення та комплексом рішучих безкомпромісних дій, орієнтованих на 

оновлення суспільних відносин шляхом революційної трансформації 

сутнісних засад суспільства.  

У процесі побудови демократичної правової держави постає 

необхідність досягнення балансу інтересів різноманітних суспільних сил та 

консенсусу різних вірувань, традицій, звичаїв, ідейно-політичних переконань 

тощо. Через це тиражування радикальних настанов і поглядів, які 

демонстративно ігнорують та відкидають альтернативні думки і бачення 

щодо визначення магістральних шляхів суспільного розвитку, застосування 

екстремістської практики окремими суб’єктами суспільно-політичного життя 
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при вирішенні накопичених у соціумі проблем сприяють зростанню 

конфліктності, підвищенню рівня опозиційних та протестних настроїв серед 

населення, що суттєво ускладнює розробку та реалізацію реформістських 

заходів у державі. 

Цей протест має не лише соціальне підґрунтя, що випливає з депривації 

та маргіналізації певних соціальних верств, а й виявляється на ціннісно-

символічному рівні, ставлячи під сумнів обґрунтованість та відповідність 

базових принципів суспільства соціальним запитам і очікуванням.  

Радикальний тип свідомості та поведінки детермінується і 

провокується специфікою самого суспільства, актуальних соціально-

політичних процесів. Це зумовлює, за визначенням С. Сергєєва, появу 

«контркультурної політичної опозиції» [659, с. 245], адже формування та 

розвиток політизованих радикалістських переконань у сучасному 

молодіжному середовищі призводять до появи співтовариств зі специфічним 

набором цінностей та нормативів, сформованих на їхній основі поведінкових 

стереотипів та сценаріїв соціальної взаємодії. 

М. Соколов визначає політичну контркультуру як стратегію політичної 

боротьби, сенс якої полягає в тому, щоб поставити під сумнів символічний 

порядок, що підтримує функціонування соціальної системи [674, с. 128]. 

Дослідник вважає, що контркультура як форма політичної дії з’являється 

тоді, коли особливостями політичної поведінки є саме культурні відмінності, 

що зумовлює виникнення символічної стратегії, яка підриває легітимність 

політичної системи за допомогою вказівки на неавтентичність її культурних 

засад [674, с. 128–129].  

Інституційним виявом політичної контркультури є об’єднання, 

організації, рухи та інші співтовариства людей, які, за визначенням 

А. Мудрика, спільно реалізують інтереси, програми, цілі, соціально-

культурні настанови, що суперечать фундаментальним принципам, 

цінностям і правилам суспільства [462, с. 17]. Контркультурні організації, на 

його думку, мають ознаки, притаманні будь-якій організації. Проте ціннісно-



170 

 

 

 

змістовні характеристики цих ознак, по-перше, істотно відрізняються від 

ознак, властивих просоціальним організаціям й асоціальним групам, а по-

друге, є специфічними в різних типах контркультурних організацій [462, 

с. 17].  

Розвиваючи ці тези, А. Мудрик наголошує на тому, що будь-яка 

контркультурна організація утворюється на основі певного принципу 

відчуження (злочинна діяльність, політичний екстремізм, поклоніння ідолові 

тощо). Принцип відчуження є основою виникнення солідарності та почуття 

«ми», що дозволяє розглядати людей, які не входять до цієї організації, як 

«чужих». Контркультурна організація має жорстко фіксоване членство й 

жорстку ієрархічну структуру керівництва – підпорядкування. Зазвичай 

очолює організацію харизматичний лідер, тобто людина, яка відрізняється 

особливою привабливістю для членів організації й має на них особливий 

вплив [462, с. 17]. 

На думку А. Мудрика, ієрархічні групи, що склалися в 

контркультурній організації, фіксуються за допомогою різних 

стратифікаційно-маркувальних елементів. У переважній більшості 

контркультурних організацій складається закрита для сторонніх система 

комунікацій за допомогою створеного сленгу. Останній набуває характеру 

криптолалії (таємного мовлення), що забезпечує проходження інформації, 

необхідної для реалізації цілей організації та її життєдіяльності в цілому [462, 

с. 17]. 

Життєдіяльність контркультурної організації й кожного її представника 

визначається й регулюється нормами, що відповідають її характеру 

(кримінальному, екстремістському, квазикультовому) та упорядковують 

стосунки всередині групи і поведінку щодо «чужих»; зразками взаємодії і 

поведінки; системою соціального контролю – клятвами, прокляттями тощо; 

способами стимулювання (винагороди, примус, покарання) [462, с. 18]. Тому 

діяльність сучасних політичних радикалів набула досить екстравагантних 

форм, що підкреслює високий ступінь впливу соціокультурних процесів на 
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політичну сферу. Лишаючись за своєю природою опозиційним явищем, 

політичні радикали змушені не тільки протистояти політичним інститутам і 

органам державної влади, а й шукати форми опору культурно-естетичній 

реальності, тим самим намагаючись декодувати й підмінити цінності 

офіційної культури у масовій свідомості альтернативними культурними 

продуктами.  

Радикалістські настанови, що формуються у молодіжній свідомості, 

поширюються не лише на сферу політики, а й охоплюють усі сфери 

соціального буття, де є специфічні молодіжні інтереси. Тому молодіжний 

екстремізм, що у своїх відкритих формах зводиться до різних політичних 

насильницьких дій і заходів, має імпліцитно сформовані протестні 

радикалістські настанови, здатні виявлятися на знаково-символічному рівні. 

Тим самим ці настанови вступають у конфронтацію із цінностями й нормами 

офіційної культури, маючи на меті їхню заміну своїми контрцінностями. Це 

зумовлює переміщення екстремістських практик до культурної площини.  

Дослідження радикальних та екстремістських рухів у субкультурному 

вимірі на даний час не набуло значного поширення. Проте, на наш погляд, ці 

суб’єкти сучасних політичних процесів доцільно розглядати не лише крізь 

призму теорій соціальної маргінальності, що трактують політичний 

радикалізм як результат соціальної девіації, хоча вони у багатьох аспектах 

розкривають причини появи, соціальне походження та особливості 

маніфестації носіїв світоглядних принципів політичного радикалізму та 

екстремізму. Застосування субкультурного, знаково-семантичного, 

семіотичного підходів дозволяє встановити причини його виникнення та 

розкрити його як специфічний ідеологічний продукт розвитку сучасних 

політичних процесів, чию появу зумовили специфічна інтелектуальна та 

культурна атмосфери, що склалися в конкретному суспільстві.  

Засвоєння радикалістських ідеологем є можливим не крізь призму 

їхнього раціонально-прагматичного осмислення, а насамперед завдячуючи 

емоційно-чуттєвому сприйняттю максималістськи налаштованих 
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представників молодіжного середовища, що сприяє перетворенню 

радикальних політико-ідеологічних доктрин на своєрідні ерзац-релігійні 

комплекси. Відповідно, екстремістська практика, що випливає з них, набуває 

ознак певної ритуальності із усвідомленням обраності, схильності до 

духовного та фізичного самозречення представників радикальних та 

екстремістських рухів з метою досягнення ефемерних та ілюзорних цілей, 

визначених ідеологами екстремізму. Ефективним посилювачем впливу на 

індивідуальну та колективну свідомість радикалістських настанов є набір 

символів, знаків, міфів, ініціатичних практик, ритуальних та церемоніальних 

дій, що сприяють посиленню згуртованості радикального та екстремістського 

середовища, його відокремленню та протиставленню суспільству. 

За допомогою таких знаків, символів і систем ідейних кодифікацій 

здійснюється своєрідне «програмування» представників радикальних та 

екстремістських угруповань на певні поведінкові практики, що суттєво 

відрізняються від нормативно визначених державними органами, 

підвищуючи тим самим рівень конфліктності взаємин між різними 

соціальними спільнотами. Це зумовлює вкрай високу емоційність у 

сповідуванні й відстоюванні власного світогляду адептами різноманітних 

радикальних та екстремістських співтовариств. Перебування в таких умовах 

надає представникам депривованої частини молоді певного романтико-

ескапістського забарвлення належності до антидержавних деструктивних 

об’єднань, поширює в них відчуття захищеності і братерства від уявних і 

реальних загроз з боку суспільства, дозволяє заявити про власну 

індивідуальну неповторність, сповнити своє буденне життя особливим 

екзистенціальним сенсом. 

Н. Слюсаревський, розглядаючи процес формування субкультурних 

конструкцій у системі базової культури, вважає, що субкультура складається 

з таких компонентів: 
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– картина світу – це сукупність знань та уявлень індивіда про 

навколишню дійсність, згідно з якими індивід вибудовує цілісний образ 

соціального світу та свого місця в ньому;  

– цінності як компонент соціальної системи, що набуває особливого 

значення в індивідуальній або суспільній свідомості;  

– стиль та спосіб життя, тобто соціально-психологічні категорії, що 

виражають певний тип поведінки людей, соціальні ролі та статуси, оскільки 

спосіб життя індивіда передбачає наявність певного набору ролей, які індивід 

виконує за різних обставин; 

– соціальні інститути, діяльність яких визначається набором 

специфічних соціальних норм та приписів, що регулюють відповідні типи 

поведінки індивіда та забезпечують його інтеграцію до соціально-політичної, 

ідеологічної та ціннісно-нормативної структури суспільства;  

– процедурне знання: навички, вміння, способи здійснення, методи, 

тобто знання, необхідні для виконання набору ролей, передбачених для 

індивіда певною субкультурою; 

– потреби та схильності як основа мотивації діяльності індивіда [666, 

с. 124–127]. 

Таким чином, на думку Н. Слюсаревського, комплекс цих компонентів 

і визначає виникнення та існування такого специфічного соціального 

утворення, як субкультура. Автори збірника «Неформальні молодіжні 

спільноти Санкт-Петербурга: теорія, практика, методи профілактики 

екстремізму», фіксуючи тенденцію субкультуризації радикальних 

угруповань, визначають їх як суспільно-політичні та/або релігійні групи. Ці 

опозиційні спільноти хоча й можуть належати до певної субкультури, проте 

мають власні об’єднання, нерідко навіть з персональним членством, а також 

можуть формувати власну субкультуру і довільно комбінуватися з 

молодіжними субкультурними співтовариствами [483, с. 3]. Зазначена 

взаємодія між молодіжними субкультурами та політичними радикалами 
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сприяє утворенню спільної ідейної контркультурної матриці та, на нашу 

думку, відбувається за такими критеріями.  

Об’єктивне місце в системі суспільних відносин. Взаємодія між 

ідейним базисом молодіжних субкультур, праворадикальними та лівацькими 

ідеологічними доктринами відбувається за таким сценарієм. В ідейному 

базисі молодіжних субкультур є усвідомлення свого маргінального 

становища, обумовленого специфічним ставленням до реальності, свідомим 

самовиключенням і самоізоляцією від суспільства, спробами вийти за його 

межі й створити антисистему, що включає погляди на різні аспекти 

суспільного розвитку й культурні зразки, які різко дисонують з офіційними.  

Праворадикальна свідомість визнає існування своїх акторів як 

допустимих елементів політичної системи, що легітимізує їхні політичні 

амбіції у сфері розподілу владних повноважень, забезпечуючи їм роль 

своєрідних каталізаторів і посилювачів впливу патріотичних домінант, що 

транслюються офіційними владними структурами. Натомість лівацькі 

переконання залишають за цими акторами функцію перманентного 

соціального критицизму щодо чинних владних інститутів. Засобом 

соціально-психологічного синтезу ідеологічних компонентів правих і лівих 

екстремістів є радикалізм, присутній у суспільстві як продукт кризової 

свідомості.  

Внаслідок усвідомлення неможливості практичного втілення своїх 

прагнень відбувається процес маргіналізації та звернення до субкультурних 

форм власної маніфестації, що виражається в запереченні цінностей 

офіційної культури, у тому числі й політичної; спробах створення 

альтернативної системи цінностей; взаємодії з молодіжними субкультурами, 

що виступають у ролі соціальної бази; наявності ідейних взаємовпливів 

тощо. В сукупності це призводить до появи специфічних політизованих 

контркультурних суб’єктів. Прикладом такого симбіозу є субкультура 

нацболів, для якої ідейною платформою є синтез ультрарадикальних 
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політичних доктрин правого й лівого спрямування та творчо-естетичні 

цінності західноєвропейської й пострадянської контркультури. 

Суб’єктивне сприйняття власної присутності в суспільстві. Схильні 

до політизації молодіжні субкультури мають відчуття власної 

«позасистемності», що підкріплюється елементами девіантної та епатажної 

поведінки, низкою демонстративних антигромадських вчинків, ескапізмом, 

соціальним песимізмом, свідомим відчуженням від навколишнього світу, 

індивідуалізмом, скептицизмом і недовірою до суспільства. Праві радикали 

здатні усвідомлювати себе як можлива альтернатива чинній владі, тоді як у 

лівацьких ідейних настроях панує схильність до ерзац-революційних методів 

суспільних перетворень. Радикалізм як соціально-психологічний чинник 

сприяє вибору з можливого арсеналу засобів і методів досягнення цілей 

найбільш епатажних і деструктивних. 

Ставлення до домінантної культури. У середовищі молодіжних 

субкультур формується різке несприйняття та заперечення її цінностей, 

спостерігається потяг до формування власної культурно-естетичної системи. 

Праві радикали схильні обмежуватися критикою крайніх виявів масової 

культури, вважаючи їх стимуляторами розкладання духовного «тіла» нації. 

Натомість представники лівацького табору тяжіють до копіювання й 

відтворення західноєвропейських зразків контркультури з подальшим 

створенням на їхній основі власних творчих проектів, що посилюють і 

доповнюють їхні ідеологічні домінанти. 

Методи, за допомогою яких виражається ставлення до домінантної 

культури. Молодіжні субкультури схиляються до свідомого ігнорування та 

абсурдизації наявних культурних зразків, створення зразків ерзац-культури, 

заперечення й унеможливлення комерціалізації власної творчості, прагнення 

створити власний альтернативний культурний соціум, спроб розхитування 

парадигмальних культурних засад суспільства з метою доведення його 

недосконалості.  
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Праві радикали здебільшого орієнтуються на цінності традиційної 

національної культури, практикують заборону на прослуховування 

композицій західноєвропейських рок-гуртів членами своїх рухів, вважаючи 

це формою культурної експансії з боку країн Західної Європи й США, 

сприяють створенню творчих колективів, що відображають у своїх 

культурних продуктах основні ідеологічні постулати праворадикальних 

рухів, збільшуючи можливості агітації й пропаганди, тим самим сприяючи 

розширенню соціальної бази руху. Лівацький табір схильний до здійснення 

альтернативних культурних заходів, всебічної підтримки діячів культури, чия 

творчість є політизованою й співзвучною ліворадикальній ідеологічній 

ортодоксії. 

Ставлення домінантної культури до молодіжних субкультур, 

праворадикальних і лівацьких об’єднань. Такі неформальні об’єднання 

сприймаються домінантною культурою як маргінальні елементи. Поширення 

контркультурних продуктів не має масового характеру й здійснюється у 

вузькому середовищі інтелектуалів, зацікавлених осіб, членів цих об’єднань, 

а також усіх, хто співчуває субкультурним, праворадикальним і лівацьким 

рухам. В окремих випадках відбувається протидія вжиттю альтернативних 

культурних заходів. 

Уявний ідеальний устрій системи (з урахуванням місця, яке 

належатиме молодіжним субкультурам та політичним радикалам). 

Молодіжні субкультури орієнтуються на моделювання лібертарних ідеальних 

категорій, недосяжних у реальності, але таких, що існують у свідомості 

представників субкультурних співтовариств. Ці категорії обумовлюють 

соціальну активність адептів субкультурних течій, сприяючи ідентифікації та 

поділу суспільства на «своїх» і «чужих». У свідомості правих радикалів 

етнічний (а у лівацькому таборі – класовий) чинник переважає при здійсненні 

будь-яких суспільних перетворень, інші чинники визначаються як вторинні й 

похідні від них.  
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Трансляторами радикалістських настанов можуть виступати не лише 

політики, а й андеграундні або радикально налаштовані діячі культури, які 

використовують власну творчість як засіб поширення та більш ефективного 

засвоєння екстремістських ідей, каталізуючи реалізацію відповідних 

сценаріїв суспільно-політичної практики. Також творчість таких митців, як 

ми вже зазначали, за певних умов стає основним мотивом приєднання до 

діяльності радикальних рухів [див. 364, с. 2; 393; 620, с. 4]. 

Можна стверджувати, що замкненість і відчуженість від суспільства, 

намагання підкреслити свою неповторність шляхом відтворення системи 

норм і цінностей, альтернативних схваленим і санкціонованим суспільством, 

сприяє виробленню специфічних субкультурних стилів маніфестації 

радикальних та екстремістських рухів. Цікавим є той факт, що в окремих 

випадках представники цих угруповань усвідомлюють цю тенденцію. 

Наприклад, прихильники Української національної асамблеї – Української 

народної самооборони епатажно заявляли: «УНА – не опозиція, УНА – не 

політична партія, УНА – це культурне явище» [234, с. 8]. Тим самим, 

зважаючи на проголошену УНА-УНСО і спорідненими об’єднаннями 

опозиційність офіційному курсу держави, підкреслюється принципова 

орієнтація на протистояння не суто в політичній площині, а на ціннісно-

символічному рівні у спосіб створення та тиражування власної системи норм 

і цінностей. 

З урахуванням викладеного вище, ми визначаємо компонентами 

субкультурних стилів маніфестації радикальних та екстремістських рухів 

такі: 

– внутрішньоорганізаційні міфи та своєрідний «пантеон героїв»;  

– зовнішній стиль та символіка; 

– сленг та вербальний фольклор; 

– комплекс культурних цінностей; 

– система ініціацій, ритуалів, посвят та специфічних вітань. 
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Розглянемо приклади практичного втілення цих компонентів 

субкультурних стилів радикальних та екстремістських рухів.  

Міфологія в середовищі радикальних та екстремістських рухів 

формується зазвичай довкола подій, у яких брали участь представники цих 

угруповань, що стає предметом їхньої гордості. Міфологізований опис таких 

подій має суттєве символіко-ідеологічне навантаження, що визначає 

специфіку емоційно-чуттєвого сприйняття реальності потенційними і 

реальними прихильниками таких об’єднань. Враховуючи їхню деструктивну 

спрямованість, серед таких подій виокремлюються участь у військових 

конфліктах, акціях масової громадянської непокори, символічних 

«захопленнях» адміністративних будівель з політичними вимогами або 

участь у т. зв. «атаках моральних цілей». Участь у подібних акціях є 

своєрідною перевіркою для прихильників та членів цих об’єднань на вірність 

і відданість декларованим ідеалам. Відповідно, довкола учасників наведених 

подій формується певний ерзац-героїчний ореол, вони стають певними 

символами або зразками для наслідування з боку рядового складу 

радикальних та екстремістських рухів.  

У праворадикальних організаціях особливої романтизації набуває 

участь у військових конфліктах, зокрема у Придністров’ї, Абхазії, Чечні. 

Наприклад, у «Марші УНСО» прямо зазначається: «І ось я вперше молюся 

Богу // Як хрест стискаю АКС!» [426, с. 1] або «Моє кохання давно є одна 

війна» [426, с. 1]. 

Військовий етос є своєрідним культом у таких організаціях, люди, які 

брали участь у військових діях, наділяються найкращими людськими 

чеснотами: «Бо хто воює – той не вмирає // Повік залишиться бійцем!» [426, 

с. 1]. Тому своїм політичним опонентам представники цієї організації 

насамперед закидають духовну слабкість та неспроможність відстояти 

державність і незалежність України: «Бо краще згинути вовком, ніж жити 

псом» [426, с. 1] або «В бою загину, не на базарі» [426, с. 1].  
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Політична боротьба із застосуванням радикальних методів формує у 

середовищі правих радикалів певне відчуття приреченості та незворотності, 

що, цілком очевидно, має подолати внутрішні сумніви у представників 

радикальних та екстремістських рухів щодо обґрунтованості їхніх вчинків: 

«У рай не пустять, проте у пеклі // Я твердо знаю – є УНСО!» [426, с. 1]. До 

інших подій із подібним символічним навантаженням можна зарахувати 

масові акції громадянської непокори, що супроводжувались арештами членів 

праворадикальних організацій (наприклад, похорони патріарха Володимира у 

1995 р. або т. зв. «Чорний вівторок», участь в акціях громадянської непокори 

білоруської опозиції у м. Мінську у 1996 р. та в акції «Україна без Кучми» в 

2000–2001 рр. тощо). 

Серед російських праворадикальних організацій, які мають свої 

відділення в Україні, варто відзначити РНЄ. «Гімн Російської національної 

єдності» також орієнтує прихильників та членів цього руху на силові 

принципи розв’язання політичних суперечностей: «Своих врагов мы раньше 

побеждали // И победим, каким бы ни был бой // Так встанем все, как 

пращуры вставали // Плечом к плечу в один единый строй» [757, с. 18].  

Серед подій, у яких брали участь представники РНЄ, особливою 

пошаною користується участь в обороні Білого дому у жовтні 1993 р., що 

подається в офіційних програмно-ідеологічних документах руху як «поле 

честі» [54, с. 49], «справжня перевірка на міцність» [757, с. 30], «моральна 

перемога в нерівному бою» [757, с. 31] тощо. Зокрема, ерзац-героїка членів 

РНЄ визначається так: «У жовтні 1993 року РНЄ справами і пролитою 

кров’ю довела відданість ідеї відродження Російської Нації, не здригнувшись 

ні під кулями, ні під снарядами зрадників Нації» [757, с. 2]. Тому ця 

організація також надає перевагу радикальним та екстремістським методам 

політичної участі, оспівуючи культ сили, збройної боротьби, визначаючи 

спосіб приходу до влади як «національну революцію», що розуміється як 

збройний заколот. 
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Відповідно, зразками для наслідування є окремі історичні постаті, які 

присвятили своє життя боротьбі за незалежність країни або зробили 

визначний внесок в її розвиток. У середовищі українських правих радикалів 

такими визнаються організатори та ідеологи збройної боротьби за 

незалежність України у 1920–1950-х рр. (Є. Коновалець, С. Бандера, 

Р. Шухевич, Я. Стецько, В. Кук, Д. Клячківський та ін.). Російські 

праворадикальні організації орієнтуються на історичні фігури О. Невського, 

К. Мініна, Д. Пожарського, П. Столипіна та ін.  

Ліворадикальні та анархічні групи в Україні своїми історичними 

орієнтирами визначають насамперед ідеологів революційних 

ліворадикальних та анархічних рухів: В. Леніна, Л. Троцького, Й. Сталіна, 

Н. Махна, П. Кропоткіна, М. Бакуніна. Представники Націонал-

більшовицької партії та Всеукраїнської політичної партії «Братство» 

внаслідок виключної еклектичності своїх ідеологічних доктрин та схильності 

своїх керівників Е. Лимонова та Д. Корчинського до естетського сприйняття і 

трактування окремих історичних реалій орієнтуються на постаті відомих 

революціонерів, керівників екстремістських груп («Фракція Червоної армії», 

«Червоні бригади» тощо), діячів національно-визвольної боротьби у різних 

країнах.  

До іншої категорії знакових та символічних осіб в середовищі 

радикальних та екстремістських рухів зараховують політв’язнів, які 

відбували покарання у радянських концтаборах, та осіб, засуджених за участь 

у масових акціях громадянської непокори або екстремістську діяльність. 

Наприклад, голова НБП Е. Лимонов, підкреслюючи принципову, на його 

думку, відмінність свого дітища від офіційних опозиційних сил, зазначав: 

«Наша фракція не в парламенті, вона – у в’язницях та на етапах» [392, c. 425]. 

Подібне протиставлення міститься і в документах УНА-УНСО: «Не плач, 

кохана, вже сурми грають // Тебе згадаю в застінку перед кінцем» або «Кому 

– на лаврах, кому – на нарах» [426, с. 1].  
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Можна стверджувати, що у деяких організаціях, зокрема в УНА-

УНСО, «Братстві», «Патріоті України», НБП, склався своєрідний «культ 

ув’язненого», адже ув’язнені, які ідентифікують себе як представники цих 

рухів, став для таких організацій вагомим засобом підкреслення 

опозиційності щодо державних інституцій і предметом гордості для інших 

активістів. Також особами, які формують ерзац-героїчний ореол радикальних 

та екстремістських рухів, можна вважати учасників військових конфліктів.  

Окрему категорію символічних осіб складають керівники радикальних 

та екстремістських рухів, які визнаються «провідниками» або «вождями», 

тобто харизматичними ідеологічними лідерами. Зазвичай 

внутрішньоорганізаційна побудова радикальних та екстремістських рухів має 

тоталітарну або авторитарну основу, де вся повнота влади зосереджується в 

руках однієї людини, яка, відповідно, наділяється екстраординарними 

якостями.  

Наприклад, голова РНЄ О. Баркашов в інтерв’ю розповідав, що володіє 

надприродними окультними здібностями, на чому потім спекулювали його 

опоненти всередині РНЄ [див. 548]. У партійній пресі О. Баркашов та голова 

НБП Е. Лимонов визначаються як «вожді» [див. 757, с. 18]. Один з керівників 

Всеукраїнської організації «Тризуб» імені С. Бандери В. Іванишин 

вважається «провідником» поряд з Є. Коновальцем, С. Бандерою та 

Р. Шухевичем [602]. Голова ВГО «Патріот України» А. Білецький на 

офіційному сайті організації подається як «вождь» [476]. Керівники УНА-

УНСО та «Братства» Д. Корчинський та Ю. Шухевич в офіційних виданнях 

цих організацій також називаються «провідниками» та ін. [див. 322, с. 1; 426, 

с. 1; 628, с. 1]. Серед ліворадикальних та анархічних груп така практика не 

поширена. 

Вагомим показником субкультурності радикальних та екстремістських 

рухів є зовнішній стиль та символіка з ідеологічним шокуюче-епатажним 

навантаженням. Розглядаючи різноманітні варіанти емблем, керівники 

праворадикальних об’єднань зазвичай переслідували за мету підібрати 
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символи, які б насамперед становили противагу радянській світоглядно-

ідеологічній ортодоксії та були засобом привернення суспільної уваги 

шляхом шокуючого впливу на масову свідомість. Тому інколи різні варіанти 

символіки праворадикальних рухів співвідносились та асоціювались у 

масовій свідомості з «фашистською» [див. 475, с. 1].  

Для того, щоб нейтралізувати відповідні ідеологічні закиди з боку 

опонентів, представники праворадикальних об’єднань, як правило, 

проголошують свої емблеми автохтонними прадавніми національними 

символами. Разом з тим така символіка має сприяти виокремленню 

праворадикальних рухів, не даючи їм злитися з іншими суб’єктами 

суспільно-політичного життя. Наприклад, УНА-УНСО має дві емблеми: герб 

Української національної асамблеї як політичної партії, що є хрестом, 

перев’язаним білим рушником, та більш відомий «єрусалимський хрест» 

Української народної самооборони як парамілітарної організації з тризубом 

та абревіатурою «УНСО». Партійними кольорами визначались білий, чорний 

та червоний. В офіційних документах підкреслювалось: «Кольори та символи 

на прапорах УНА-УНСО є знаменням, які провіщають Україні велике 

майбутнє» [722, с. 76].  

Емблемою «Тризубу» є хрестомеч, призначення якого випливає з 

девізу організації: «На диявола – хрест, на ворога – меч» [191]. Всеукраїнське 

політичне об’єднання «Державна самостійність України», за твердженням 

українського дослідника Е. Андрющенка, як емблему мало вписаний у фігуру 

сокола тризуб на малиновому тлі [26, с. 44]. У Соціал-національної партії 

України, Всеукраїнської громадській організації «Патріот України» та 

політичної організації «Соціал-національна асамблея» символікою є емблема 

«Ідея Нації», що представляє собою монограму з латинських літер I та N 

чорного кольору на жовтому тлі. Монограма СНПУ була блакитного кольору 

на жовтому тлі [26, с. 44; 140]. На переконання ідеологів цих організацій, 

символіка «Ідея Нації» «…має містичну сутність, що випливає з Віри у вічне 

життя Нації, як нерозривної кровно-духовної спільноти «мертвих, живих і 
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ненароджених». В ній відображено основоположні принципи нашого 

Національного світогляду, героїчні звершення та перемоги нашого Народу. 

Знак «Ідея Нації» є дороговказом у нашому прагненні забезпечити 

Українській Нації величне майбутнє» [260].  

Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яке є правонаступником СНПУ 

за результатами IX З’їзду, що відбувся 14 лютого 2004 р., змінило партійну 

символіку з монограми «Ідея Нації» на спрощене зображення жесту «Тризуб-

Воля» у формі кисті з трьома випростаними догори пальцями [140]. 

Символікою маргінальної «Української націонал-трудової партії» є 

перехрещені чорні літери N і Т, які, на переконання ідеологів цього 

об’єднання, «…позначають націю і труд» [661]. Альтернативна символіка: 

перехрещені меч і молот символізують боротьбу і труд. Офіційними 

кольорами є червоний, чорний і білий [661].  

Різноманітні скінхед-угруповання використовують різні варіанти 

стилізованої свастичної символіки або кельтського хреста [481]. Символіка 

«Братства» представляє собою образ Ісуса Христа, вписаний у біле коло на 

червоному тлі, що має на меті підкреслити демонстративну орієнтацію цього 

об’єднання на вірність християнським традиціям. Голова цієї партії 

Д. Корчинський у своїх програмно-ідеологічних працях зазначав: «Христос – 

це бойовий прапор. Він небезпечний для нас і наших ворогів» [324, с. 49]. 

Ліворадикальні групи та об’єднання залежно від своєї ідейної 

спрямованості використовують різні варіанти стилізації серпа і молота, 

портрет Е. Че Гевари або Мао Цзедуна, стиснутий кулак тощо [див. 478; 785]. 

Анархічні угруповання зазвичай як символіку визначили вписану в коло 

літеру А на чорному тлі [див. 256]. 

Символікою російських політичних радикалів, що мають свої 

представництва в Україні, є такі варіанти. Одну з найбільш екстремальних 

символік має РНЄ (лівостороння свастика, вписана у восьмипроменеву 

зірку). Ідеологами РНЄ, зокрема О. Баркашовим, ця емблема свідомо 

сакралізується [див. 63, с. 7] і подається як «метафізичний символ Російської 
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Нації» [62, с. 4], що протистоїть «головному іудейсько-масонському символу 

– п’ятипроменевій зірці» [757, с. 5].  

Націонал-більшовицька партія використовує як емблему серп і молот, 

вписаний у біле коло на червоному тлі. Голова НБП Е. Лимонов 

обґрунтовував символіку партії таким чином: «Він (тобто прапор НБП – 

Є. В.) яскраво червоний від крові страждань наших товаришів, чорний від 

нашої ненависті і білосніжний нашими ідеалами» [788. с. 4]. Символікою 

Народної національної партії є чорний хрест з рунами на білому тлі. Ідеологи 

ННП пояснюють значення свої символіки так: «Наш прапор означає, що 

наша Партія прийшла в цей тлінний світ лише для перемоги над ворогами 

Вищих Ідеалів, які несе у своїй Крові наш народ» [662]. Євразійський союз 

молоді як символіку використовує чорні прапори із золотими стрілами, що 

символізують в розумінні прихильників організації максимальне розширення 

«євразійського простору» [541]. Представники Націонал-соціалістичного 

товариства використовували символіку з білим хрестом і абревіатурою 

«НСО» у білому колі на червоному тлі [472]. 

Зазначені емблеми є вагомим елементом атрибутики радикальних та 

екстремістських рухів і використовуються як складник декору на нашивках, 

нарукавних пов’язках, шевронах, значках тощо, виступаючи своєрідним 

фетишем. Інколи елементи символіки використовувались як основа сюжету 

для нанесення татуювань. Особливо актуальною є символіка для 

праворадикальних організацій, що мають у своєму складі парамілітарні 

структури або є парамілітарними за своєю організаційною та ідеологічною 

структурою, зокрема Українська національна асамблея (УНСО), ВПО 

«Державна самостійність України» («Варта ДСУ»), Соціал-національна 

партія України (Товариство сприяння Збройним Силам та Військово-

морському Флоту «Патріот України»), Соціал-національна асамблея (ВГО 

«Патріот України»), РНЄ, «Націонал-соціалістичне товариство» тощо. 

Носіїв такого специфічного символізму праворадикальних організацій 

дослідник цього явища С. Чарний позначає терміном «стиляги», під яким 
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розуміються учасники праворадикальних формувань, естетика яких 

співвідносилась з елементами символіки праворадикальних рухів 1920–1940-

х рр. [749, с. 71]. Як зазначає Д. Громов, ці уподобання варто розглядати не з 

позицій ідейності, а з погляду властивої молоді контркультурності [169, 

с. 156]. 

Така символічна стратегія праворадикальних рухів, що визначає 

контркультурний характер їхньої маніфестації, містить низку 

демонстративних розривів із встановленими та санкціонованими в 

пострадянських суспільствах нормами політичної прийнятності та 

коректності. Затвердження свастики як емблеми, безперечно, символізувало 

ще й остаточний розрив із домінантною політичною культурою, оскільки це 

було символічним актом звернення до демонізованої та табуйованої в 

суспільстві символіки.  

Іншими символічними ознаками субкультурності радикальних та 

екстремістських рухів є специфічні вітання. Для переважної більшості 

правих радикалів таким є піднята догори права рука зі стиснутим кулаком з 

гаслами «Слава нації! Смерть ворогам!» (УНА-УНСО), «Україна для 

українців!» (СНПУ, ДСУ тощо), «Да, смерть!» (НБП), «Слава Росії!» (РНЄ) 

тощо. У масовій свідомості такі вітання зазвичай асоціюються із «римським 

салютом», який використовувався низкою праворадикальних рухів 1920-х–

1940-х рр. Проте деякі представники правих радикалів намагаються 

відмежуватися від цього, обґрунтовуючи такі вітання як «…найдавніше 

слов’янське вітання. Піднята вперед вгору – до Бога – рука з відкритою 

долонею означає, що ми віддаємо пріоритет духовному та Духу перед 

земним та матеріальним...» [757, с. 6]. Лівацькі та анархічні групи 

застосовують підняту ліву руку зі стиснутим кулаком, що має підкреслювати 

їхню вірність ідеалам соціалізму та анархізму.  

Сленг та вербальний фольклор є також ознаками субкультурності, 

своєрідними засобами комунікації та розпізнавання представників 

радикальних та екстремістських рухів. Наприклад, один із керівників УНА-
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УНСО В. Бобрович у своїх спогадах «Як козаки Кавказ воювали. Щоденник 

сотника Устима» згадує: «Народжувалася якась субкультура УНСО, 

з’являвся свій фольклор, свій професійний сленг» [78, c. 126]. Радикальний 

протест на знаково-символічному рівні виявляється і у мовному контексті, 

що характеризується значною кількістю агресивної лексики.  

Окремі сленгові конструкції використовуються для позначення ворогів 

або політичних опонентів радикальних та екстремістських рухів. 

Ліворадикальний дискурс внаслідок своєї ідейно-політичної специфіки 

зазвичай використовує специфічні штампи для позначення політичних 

опонентів («фашик», «нацик», «фашня», «капіталюга» тощо). Традиційними 

для українського та російського праворадикальних дискурсів є такі 

фразеологічні конструкції, як «антиукраїнські сили», «прислужники 

режиму», «вороги нації», «антинаціональні сили», або емоційно-експресивні 

вирази, якими позначається приналежність до певних націй.  

Поряд з цим зустрічаються вияви мовної делінквентності, яка, 

очевидно, сформувалась внаслідок тиску правоохоронних органів, 

проникнення в радикальні та екстремістські об’єднання елементів 

кримінальної субкультури внаслідок орієнтації на маргінальну соціальну 

базу або демонстративне вживання ненормативних мовних практик, що є 

додатковим засобом епатажу та підтвердження радикального статусу. Такі 

мовні практики характерними є насамперед для УНА-УНСО, НБП та 

«Братства».  

Представники правоохоронних органів в сленговому дискурсі 

зазначених організацій зневажливо визначаються як «мєнти» і наділяються 

низькими людськими якостями, такими як підступність, схильність до зради, 

несправедливості тощо. Так, у вже цитованому вище «Марші УНСО» ерзац-

героїчний ореол та здатність до самопожертви «моральних» людей-

«унсовців» протиставляється людям з низькими моральними «негероїчними» 

якостями, уособленням яких є представники правоохоронних органів: «В 

бою загину, не на базарі // Сьогодні я, завтра він, післязавтра ти // Кому – на 
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лаврах, кому – на нарах // Кому – в УНСО, кому – в мєнти!» [426, с. 1]. Як 

приклад, у короткометражному фільмі Г. Гонгадзе «Тіні війни» (1993 р.), 

присвяченому українцям – членам УНА-УНСО, які загинули під час війни в 

Абхазії, лунає «Марш УНСО». Рядок з «Маршу…» «Кому – в УНСО, кому – 

в мєнти!» супроводжує декілька кадрів з маршу «унсовців» у камуфляжній 

формі та зборами загонів міліції особливого призначення, що додатково 

підкреслює протиставлення одних іншим.  

Окрім сленгового виразу «мєнти», досить часто зустрічаються вислови 

з суто кримінального жаргону, такі як «ссучениє», «понятія», «тьорки» тощо 

[див. 321; 324]. Використання подібних жаргонізмів має на меті підкреслити 

зневажливе ставлення представників УНА-УНСО до політичних опонентів: 

«…революція закінчилась, у нас нема ні грошей, ні квартир, у грьобаних 

бариг, у бригадних шістьорок, які не відрізняють АКСУ від УЗРГМа, – є, а в 

нас нема» [324, с. 15]. Крім того, така мовна практика має засвідчити не лише 

опозиційність УНА-УНСО до органів державної влади України, а й визначає 

настанову ідеологів організації на деконструкцію реальності на знаково-

символічному рівні. Наприклад, необхідність застосування таких виразів 

Д. Корчинський обґрунтовував так: «Революція починається з революції 

назв. Якщо хочеш зламати явище, мусиш назвати його по-іншому. Не можна 

сформулювати задачу революції, користуючись контрреволюційними 

категоріями» [321, с. 291]. Тому у програмній збірці УНА-УНСО «Хай 

ненавидять, аби любили» міститься «Інструкція щодо вживання слів», 

відповідно до якої пропонується вживати такі слова-замінники: форма 

правління – «проізвол», суспільний устрій – «бєзпрєдєл», пануюча ідеологія 

– «мракобєсіє» [722, с. 74–75]. Додатковими засобами мовної делінквентності 

можуть бути внутрішньоорганізаційні псевдоніми, що формуються з 

індивідуально-неповторних особливостей своїх власників. 

Використання обсценних мовних практик, що інколи супроводжується 

демонстративним описом різноманітних сексуальних перверсій або 

вибудовуванням відповідних асоціативних рядів, особливо часто 
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зустрічається у середовищі НБП. Зокрема, у праці її голови Е. Лимонова 

«Інша Росія. Обриси майбутнього» на прикладах співіснування, що склалися 

всередині деяких західноєвропейських та американських екстремістських і 

злочинних угруповань 1960–1970-х рр., обґрунтовано «теорію сексуальної 

комфортності». 

Згідно з теорією Е. Лимонова радикальна організація має 

вибудовуватись на принципах сексуальної безвідмовності, що сприяє її 

кращому згуртуванню [391, с. 165–166]. Зокрема, він зазначав: «У Росії 

стільки заспаних, нещасливих, злісних, підозрілих і п’яних чоловіків і жінок 

головним чином тому, що у людей нещасливе, коротке, соромливе та пісне 

життя плоті. На вулиці варто виходити не з плакатами «Фабрики – 

робітникам!», «Землю – селянам!», а з плакатами «Сексуальну комфортність 

– усім громадянам!» і «Хай живе проміскуїтет!»» [391, с. 170]. Відповідно, 

мовні практики, що застосовуються активістами НБП, рясніють 

використанням жаргонних виразів фізіологічно-сексуального змісту. 

Додатковими засобами агітації, пропаганди та рекрутування нових 

членів для радикальних та екстремістських організацій є сформований їхніми 

керівниками комплекс культурних цінностей (музичних, літературних, 

естетичних тощо). На офіційних сайтах зазначених об’єднань зазвичай є 

розділи, що містять перелік музичних композицій або літературних творів 

своїх активістів.  

Унаочненням складної взаємодії мистецького та політичного 

компонентів є Націонал-більшовицька партія. У своїй праці «Моя політична 

біографія» голова НБП Е. Лимонов відверто визнавав, що «…у перші роки 

існування особовий склад партії поповнювався за рахунок фанатів Лимонова, 

Лєтова та Дугіна…» [393]. Таким чином, при визначенні політичної стратегії 

та ідеології цього об’єднання наголос робився на мистецькому складнику, 

оскільки саме він, на переконання керівників НБП, мав сприяти поширенню 

її ідей та залученню до лав організації нових активістів. Серед інших 

андеграундних митців, чия творчість вплинула на формування радикального 
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світогляду сучасної молоді, варто відзначити Д. Корчинського [див. 321; 324; 

326]. 

Виробленню субкультурних стилів радикальних та екстремістських 

рухів сприяє система ініціацій, ритуалів, посвят, що створюють 

конспірологічні та міфологізовані засади існування угруповання, сприяючи 

створенню стійких зв’язків між його членами. Зазвичай ці об’єднання є 

замкненими, відокремленими від суспільства структурами. Їхні керівники та 

ідеологи для залучення і утримання активістів розробляють системи 

ритуальних дій посвяти, або заприсяження, що має на меті створити у 

неофіта ілюзію обраності та виключності власної долі [див. 321, с. 41–42]. 

Для осіб, які виявили бажання вступити до радикальних та 

екстремістських об’єднань, інколи встановлюється система випробувань, 

тобто вимагається виконання нормативів з фізичної підготовки, складання 

іспитів з національної історії тощо [див. 269]. Крім того, поведінка активістів 

усередині угруповання і поза ним суворо регламентується розробленими 

правилами, або «кодексами честі» [див. 291; 650, с. 28–29]. Порушники цих 

правил зазвичай виключаються з організації або несуть певні покарання. В 

окремих об’єднаннях, наприклад РНЄ, існує чітка ієрархічна структура. 

Переміщення сходами цієї ієрархії можливе за значного особистого внеску в 

розбудову організації, безумовного виконання завдань і доручень 

керівництва тощо [757, с. 19].  

Серед інших важливих елементів субкультурності можна виокремити 

виконання певних ритуальних дій. Наприклад, перед найбільш значущими 

заходами активістам НБП пропонувалось виконувати «Молитву нацбола» 

[див. 449].  

Отже, серед вагомих причин субкультуризації радикальних та 

екстремістських рухів треба відзначити наслідки взаємодії із молодіжними 

субкультурами та неформальними об’єднаннями молоді, намагання 

відокремитись від зовнішнього світу шляхом створення власної системи 

норм і цінностей, що суперечать існуючим у суспільстві. Специфічна 
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символіка та вітання є своєрідним засобом екзальтації ерзац-революційної 

енергії активістів радикальних та екстремістських організацій. Крім того, 

використання елементів шокуюче-епатажної символіки, системи ритуалів і 

посвят дозволяє рекрутувати нових і утримувати в своїх лавах вже наявних 

активістів, маніпулювати їхньою поведінкою при проведенні екстремістських 

акцій. 

У цілому контркультурна стратегія позиціонування, обрана 

політичними радикалами як найбільш прийнятна, зумовлює поступову 

маргіналізацію та здрібніння радикальних об’єднань, зниження рівня їхньої 

політичної активності, перетворення на невеликі гуртки за інтересами. 

Останні об’єднують як окремих андеграундних інтелектуалів, так й 

екстремістськи налаштованих осіб, для яких участь у політичних процесах 

зводиться до задоволення особистих інтелектуальних запитів та інтересів, 

можливостей реалізувати власну протестну енергію всупереч сформованим і 

схваленим суспільством нормативам. 

 

 

2.4. Релігійні джерела політичного радикалізму та екстремізму  

 

Трансформації пострадянських суспільств, зокрема й українського, на 

початку 1990-х рр. супроводжувались переформатуванням соціальної 

реальності, зміною статусу і диспозиції окремих осіб і соціальних груп, що 

сприяло появі нових політичних еліт та створенню умов для перерозподілу 

владних повноважень між ними. Невизначеність суспільно-політичної 

ситуації, економічна криза, деформація звичних духовно-культурних та 

ідеологічних стереотипів, офіційно проголошений курс на ідейно-

світоглядний плюралізм і свободу совісті, слабкість офіційних державних 

інститутів зумовили появу та розвиток нових ідей і політичних практик, які 

тривалий час перебували під гласною або негласною забороною. Підтримку 

серед маргіналізованих прошарків населення отримали крайні форми 



191 

 

 

 

політичної участі та поведінки, що створювали ілюзію реалізації 

можливостей щодо швидкого та ефективного розв’язання існуючих 

соціальних суперечностей. Своєю чергою, це спричинило радикалізацію 

політичної свідомості значної частини населення та зумовило появу окремих 

осіб та груп, які схилялися до найбільш радикальних та безкомпромісних дій, 

вважаючи застосування насильства допустимим і найбільш ефективним 

елементом політичної боротьби. 

Екстремістські форми маніфестації таких суб’єктів вимагали 

відповідного ідеологічного обґрунтування. Незважаючи на ідейну 

строкатість радикалістських доктрин, загальновизнаним є їхня обумовленість 

особливостями соціальних умов існування людини, що визначає політичний 

потенціал та комунікаційні можливості суб’єктів політичного радикалізму та 

екстремізму. Разом з тим, як слушно зазначає білоруська дослідниця 

Н. Кутузова, нові політичні ідеї, особливо радикалістської спрямованості, 

викликають деяку обережність у громадян, членство в політичних партіях не 

є популярним, тоді як еклектична суміш релігійних, псевдонаукових ідей з 

соціальними та політичними програмами зумовлюють незмінний інтерес у 

представників майже всіх соціальних груп [368, с. 14–15]. Тому серед 

конструктів радикалістських політико-ідеологічних доктрин особливе місце 

посідає релігійність, що виконує функцію національної ідентифікації особи, 

має суттєвий вплив на свідомість населення, значні мобілізаційний і 

сугестивний потенціали.  

Визначальною характеристикою релігійного типу світогляду є його 

неплюралістичність, оскільки кожна релігійна доктрина претендує на 

виключність та абсолютну істинність світоглядних позицій. Через це 

екстремістська ідеологія, посилена релігійними домінантами, містить 

значний деструктивний потенціал, що визначає виключну агресивність 

маніфестації суб’єктів екстремізму у суспільстві. Використання специфічно 

витлумачених релігійних догматів і ритуалів у політичній практиці суб’єктів 

екстремістської діяльності дозволяє забезпечувати повний та всебічний 
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контроль над поведінкою індивіда, розчиняти та знеособлювати особистість, 

тісніше прив’язувати її до екстремістської групи чи об’єднання.  

Власне, вплив екстремістських ідей, посилений релігійними чи 

квазірелігійними духовно-екстатичними практиками, спрямовується 

насамперед на емоційно-чуттєве сприйняття реальності індивідом, що 

вибудовується на його вірі, забобонах і страхах, а тому легітимізує 

застосування насильства у вигляді різноманітних покарань до порушників 

етики та принципів поведінки, що склалися всередині екстремістської групи.  

Фактично, це паралізує волю індивіда, забезпечуючи його некритичне 

ставлення до своїх вчинків і беззаперечне виконання ним наказів, створюючи 

ореол «обраності» та «божественного походження» найбільш харизматичних 

керівників або неформальних лідерів екстремістського угруповання, що 

суттєво посилює єдність і згуртованість екстремістського угруповання.  

Характерною ознакою використання релігійних конструктів суб’єктами 

екстремістської діяльності є пропаганда ворожого ставлення до окремих осіб, 

соціальних груп, суспільних, політичних і державних інститутів, які не 

поділяють переконань екстремістських груп або створюють перешкоди при 

реалізації їх політико-ідеологічних доктрин. Таким чином, під виглядом 

відстоювання прихильності до певних релігійних доктрин, що формально 

підкреслює доброчесність та мирну налаштованість суб’єктів екстремізму, 

їхню вірність та повагу до національних святинь, відбувається нав’язування 

антигуманних цінностей та пропаганда насильства.  

Фундаменталістські принципи відстоювання свого світогляду та 

ідейної доктрини, які є підкреслено безкомпромісними та фанатичними, 

зумовлюють схильність суб’єктів екстремістської діяльності до застосування 

терористичних методів залякування та впливу на керівництво держави. Це, 

своєю чергою, сприяє дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, 

розбалансуванню системи економічних відносин, зростанню протестних 

настроїв серед населення тощо. Суб’єкти релігійного мотивованого 

політичного екстремізму прагнуть досягати своїх цілей, насамперед 
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нехтуючи правами і свободами громадян, що викликає заворушення в 

суспільстві і негативно позначається на стані громадської безпеки, 

створюючи реальну загрозу основам конституційного ладу. 

К. Ханбабаєв вбачає небезпеку таких метаморфоз у тому, що релігійно 

обґрунтовані форми терористичної діяльності забезпечують сакралізацію 

релігійно-ідеологічної платформи суб’єктів політичного екстремізму, що 

сприяє її життєстійкості та зростанню ефективності впливу на свідомість 

населення [741, с. 30]. Також релігійна обґрунтованість політичного 

екстремізму та тероризму у сучасних умовах сприяє створенню привабливого 

образу його виразників для представників іноземних країн, які можуть бути 

потенційними спонсорами, надаючи моральну, організаційну, фінансову, 

матеріально-технічну та іншу допомогу для вчинення протиправних дій. 

Інакше кажучи, застосування релігійних домінант у практиці суб’єктів 

політичного екстремізму суттєво підвищує рівень його транснаціонального 

поширення та результативності взаємодії його адептів на міжнародному 

рівні.  

Використання релігійних домінант суб’єктами політичного 

екстремізму має на меті насамперед посилення ефективності впливу на 

індивідуальну, групову та масову свідомість власних політико-ідеологічних 

доктрин з метою рекрутування нових та утримання у своїх лавах уже наявних 

адептів. Незважаючи на те, що світові релігії (іслам, християнство, буддизм) 

проголошують і відстоюють принципи терпимості, миролюбності, гуманізму, 

милосердя, співчуття до ближнього тощо, не є агресивними і не закликають 

до війни, руйнування, боротьби з іновірцями, проте в них є течії, що 

схвалюють і виправдовують жорстокість, проголошують насильство єдино 

можливим шляхом до «очищення» та «спокутування гріхів».  

Крім того, перетворенню окремих канонічних положень релігійних 

доктрин на конструкти екстремістської ідеології, що обґрунтовує руйнівні 

методи політичної боротьби, сприяють відсутність повноцінних знань про 

сутність, цілі та завдання релігії, їх свідоме перекручення та адаптація для 



194 

 

 

 

виправдання екстремістської діяльності, нетерпимість та фанатична 

жорстокість, що випливає з психічних аномалій розвитку окремих осіб, 

змушуючи їх вибудовувати свою діяльність, незважаючи на потреби та 

інтереси інших людей, намагаючись схилити їх до вчинення протиправних 

дій. 

Релігійне підґрунтя радикалізму та екстремізму має декілька форм, що 

розрізняються за ціннісно-нормативними орієнтаціями. Уже цитована вище 

Н. Кутузова, аналізуючи релігійний радикалізм та альтернативні соціальні 

проекти, розрізняє такі форми радикальних релігійно мотивованих доктрин. 

Власне релігійний радикалізм, що характеризується декларуванням його 

виразниками уявної миролюбності, відсутності закликів до масштабних 

соціальних потрясінь, політичного протесту, звернення до вузького кола 

адептів тощо. Проте його потужний деструктивний потенціал закладає 

настанова на ігнорування найбільш соціально-значущих цінностей і 

відносин, що виявляється у відмові від укладення шлюбу, створення сім’ї, 

офіційної освіти, медичних послуг, документів, певних продуктів цивілізації 

тощо. 

Релігійно-етнічний радикалізм, що базується на еклектичному 

комплексі традиціоналістських консервативних ідей, які відстоюють 

етноцентризм, необхідність відродження етнічної релігії та побудови етнічно 

чистого суспільства і держави, негативне сприйняття інших релігійних течій. 

Такі форми радикальних доктрин стають ідеологічною основою екстремізму 

і становлять небезпеку для суспільства.  

Релігійно мотивований політичний радикалізм, який є ідеологією і 

діяльністю, спрямованою на зміну державного ладу силовими методами, 

захоплення влади, порушення суверенітету, створення незаконних збройних 

формувань, провокацію релігійної або національної ворожнечі. Суб’єктами 

цієї ідеології є релігійні організації або організації, ідеологія яких включає 

елементи релігійності [368, с. 13–20].  
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Необхідно зазначити, що ці форми радикальних релігійно мотивованих 

доктрин є взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Їх функціональна 

сутність виявляється у тому, що, з одного боку, релігійність як найбільш 

консервативний, стабільний та стійкий елемент культури забезпечує 

збереження і відтворення національних традицій, звичаїв, обрядів тощо, а з 

іншого – відстоювання їх існування перед секуляризованим та 

«бездуховним» світом вимагає безкомпромісності. Це неухильно призводить 

до конфронтації та зростання напруженості у відносинах як з окремими 

індивідами, так і цілими соціальними групами. Радикалізація та спотворення 

окремих елементів релігійного світогляду призводять до того, що у його 

виразників життєві та соціальні позиції, суспільно-політичні очікування та 

уподобання поступово схиляються до усвідомлення необхідності швидкої та 

радикальної перебудови соціальних відносин і суспільства в цілому, що 

відображається у відповідних екстремістських практиках.  

За таких умов пропаговані ідеї набувають гіперболізованого характеру 

і зводяться в абсолют, а їхнє відстоювання характеризується нігілізмом, 

крайнім фанатизмом, нетерпимістю, ігноруванням або свідомим порушенням 

норм, потреб та інтересів інших людей. Як наслідок, окремі індивіди або 

групи, які зазнають такого впливу, переживаючи деструктивну 

трансформацію своїх особистісних якостей та характеристик, сенс свого 

життя вбачають у здійсненні окремої, особливої «місії», зміст якої ними до 

кінця не усвідомлюється. Виключність свого життєвого призначення 

посилюється створенням «божественного» ореолу довкола найбільш 

харизматичних представників екстремістських угруповань, зазвичай 

керівників, духовних або інтелектуальних лідерів, які внаслідок 

екстраординарних вольових та психологічних якостей набувають права 

розпоряджатися волею та поведінкою своїх підлеглих.  

Існування таких екстремістських груп та окремих екстремістські 

налаштованих осіб супроводжується підвищеною конфліктністю внаслідок 

усвідомлення ними переваги, виключності та «аристократичності» свого 
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світогляду, що вимагає експансивності та категоричності у його 

відстоюванні, демонстративного заперечення та відкидання цінностей 

опонентів. Характерними ознаками відстоювання такого специфічного 

світогляду є намагання будь-якими методами, включаючи насильницькі, 

поширити його на все суспільство, а перешкоди мають бути анігільовані. 

Відповідно, дії, що ґрунтуються на такій психологічній матриці, 

вирізняються своєю жорстокістю, що викликає шок і страх, спрямованістю 

на поширення фобій та алармістських настроїв серед населення, здійснення 

психологічного пресингу на нього тощо. 

Використання елементів релігійних доктрин суб’єктами політичного 

екстремізму за рівнем ефективності особливого значення набуває у 

сучасному молодіжного середовищі. Несформованість ціннісних орієнтацій 

та відсутність значного життєвого і професійного досвіду молодого 

покоління роблять його найбільш вразливим для ідейно-світоглядних впливів 

з боку екстремістські налаштованих маніпуляторів. 

У екстремістському середовищі релігійна позиція є вагомим 

аргументом для обґрунтування ідеологічних орієнтацій суб’єктів політики. 

Аналізуючи практику політичного радикалізму та екстремізму в 

молодіжному середовищі України, ми виокремлюємо у ньому такі ідейно-

релігійні впливи: 

– християнські, що поєднують вчення різних деномінацій в Україні; 

– ісламістські, представлені найбільш радикальними та 

непримиренними до соціальної дійсності течіями, що синтезують як 

сукупність характерних для ісламу ідейних настанов, так і практики ідейно-

політичного впливу, напрацьовані екстремістськими та терористичними 

угрупованнями у різних країнах мусульманського світу;  

– сектантські, що є сукупністю неорелігійних течій та ерзац-культів, які 

демонстративно поривають із цінностями традиційних релігійних вчень. 

Окреме місце посідають атеїстичні впливи, представлені ідейними 

настановами, що декларативно відкидають гіпотези про вплив вищих 
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духовних сил на процеси людської життєдіяльності та розглядають людське 

буття виключно з матеріалістичної точки зору. 

Розгортання діяльності рухів та об’єднань, що відстоювали право націй 

та народів на самовизначення, спричинило активізацію пошуку засобів 

національної ідентифікації, вагомим компонентом якої є цінності 

традиційних релігій. Релігійний чинник помітно впливає на формування 

програмно-ідеологічних засад праворадикальних об’єднань, оскільки 

націоналістична компонента їхнього ідейного базису зазвичай вибудовується 

довкола певних історичних реалій, знаків і символів минулого. Елементи 

релігійної обрядовості інколи є вагомим складником ритуалів при прийомі до 

лав екстремістських організацій, фрагменти релігійних текстів стають їхніми 

провідними гаслами або девізами. В окремих випадках перероблені релігійні 

доктрини, еклектична суміш релігійних цитат посідають центральне місце у 

працях ідеологів та андеграундних інтелектуалів радикалістського 

спрямування [див. 257–259; 286; 321; 324; 802].  

Цінності традиційних релігій, зокрема православ’я, що містять знаки, 

символи, смисли, притаманні українським національним традиціям, в 

окремих випадках відіграють суттєву роль при визначенні ідеології та 

програматики суб’єктів вітчизняного правого радикалізму. Релігійні 

доктрини та обряди є вагомим елементом ідейних засад та політичних 

практик суб’єктів екстремістської діяльності. Проте різноманіття 

православних течій, суперечності та протистояння між ними відбиваються на 

релігійно-культурних уподобаннях представників політичного екстремізму. 

На діяльність суб’єктів політичного радикалізму та екстремізму в 

молодіжному середовищі України впливають насамперед програмні праці 

ідеологів екстремістської діяльності та іноземних об’єднань, що мають свої 

представництва або окремих прихильників в Україні. Зазвичай за різними 

ідеологічними пасажами, що включають цитати з релігійних текстів або 

прямо апелюють до певних вищих духовних сил, маються на увазі спроби 

підкреслити власну вірність та відповідність своїх ідейних позицій і вчинків 
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національним традиціям, визначити та свідомо демонізувати образ 

політичних опонентів і ворогів. 

Наприклад, у статуті Всеукраїнської організації «Тризуб» імені 

Степана Бандери зазначається, що ця структура «…побудована на засадах 

традиційного українського християнства» [681]. Така позиція знайшла 

відображення у символіці та гаслах організації. Релігійно мотивованим 

гаслом цієї організації є «Бог, Україна, Свобода!» [191].  

Релігійні домінанти використовуються ідеологами «Тризубу» для 

стимулювання агресивності у своїх активістів, що обґрунтовується 

ефемерною необхідністю боротьби «за Свободу та національну державність 

України». Крім того, норми релігійної етики та моралі визнаються вагомим 

складником української національної культури, цінності якої пропагує та 

відстоює ця організація. 

Політичних опонентів та ворогів «Тризубу», до яких зараховують осіб, 

що «…намагаються протидіяти Божій волі і або знищити нас на нашій же 

землі, або перетворити на росіян, поляків, мадярів, румунів тощо, на 

імперсько-«інтернаціональне» стадо «совєтський народ» чи на таке ж 

безлике, безтямне і звиродніле космополітичне бидло під назвою «політична 

нація» [257], В. Іванишин позиціонує як «слуг сатани» [257]. Інферналізація 

образу своїх політичних суперників завершується твердженням щодо 

незворотності перемоги над ними, мотивуючи це заступництвом та 

підтримкою вищих духовних сил [див. 257].  

Таким чином, особливості релігійної догматики та обрядовості 

використовуються ідеологами «Тризубу» для стимулювання агресії до 

політичних опонентів у своїх активістів, забезпечення ефективного впливу на 

їхню свідомість з метою формування настанови щодо виключності життєвої 

«місії» та правильності вчинків. Це обґрунтовується ілюзіями боротьби «за 

свободу і національну державність України». Відповідно, від рядового 

складу організації вимагається повне підпорядкування керівництву, сумлінне 

виконання наказів, що подається як «шлях жертовності, відданості 
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національній справі» [291]. Адаптовані до потреб організації норми 

християнської етики та моралі є принципами внутрішніх взаємовідносин у 

ній, що визначають систему субординації та регламентують дії кожного з 

активістів «Тризубу», посилюють організаційну згуртованість та єдність 

свого об’єднання. 

У інституційному сенсі, виходячи з антиросійської налаштованості 

«Тризубу», його представники надають перевагу церквам, що «стоять на 

ґрунті самостійної української держави, її повної політичної, економічної, 

духовної та церковної незалежності» [606]. Серед християнських конфесій 

прибічники «Тризубу» підтримують Українську греко-католицьку церкву 

(УГКЦ), Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) 

та Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ), при цьому 

повністю відкидаючи будь-які можливості співпраці із Українською 

православною церквою (УПЦ) [див. 259]. Свою ворожість до інших 

релігійних конфесій та громад ідеологи «Тризубу» обґрунтовують тим, що: 

«Ми, українські націоналісти, зовсім не проти свободи сумління (не хочеш до 

Неба – твоя справа), але лише доти, поки не проявляється виразна 

антиукраїнська спрямованість того чи іншого культу» [802].  

Вагомою загрозою для України з боку релігійного середовища 

керівники «Тризубу» вважають діяльність представників неорелігійних 

рухів, тоталітарних сект, східних містичних течій тощо (Церква свідків 

Єгови, Церква Ісуса Христа святих останніх днів («мормони»), Церква 

адвентистів сьомого дня, «кришнаїти» тощо). Ще один ідеолог та керівник 

«Тризубу» Д. Ярош визначає ці релігійні утворення як «…один з фортів, що 

захищає сатану від атак українських християн» [802], оскільки вони 

допомагають «…нищити войовничий християнський дух в Україні, 

перетворювати християнина-козака на безбожника-свинопаса» [802]. 

Ворожим є ставлення представників «Тризубу» до неоязичницьких культів, 

сформованих у середовищі української діаспори США: «РУНвіри» та 

«рідновіри». Адепти зазначених релігійних громад вважаються серед 
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прихильників «Тризубу» такими, що «…чинять відверті антиукраїнські 

провокації» [802], та критикуються за зв’язок із російськими неоязичниками 

[802]. Боротьба «Тризубу» з такими релігійними утвореннями інколи 

супроводжувалась силовими сутичками [див. 28, с. 16–17].  

З-поміж своїх союзників на релігійному ґрунті представники 

«Тризубу» розглядають мусульманську громаду. Так, у програмі організації 

міститься вимога щодо передачі кримськотатарських культових споруд 

відповідним релігійним об’єднанням та надання фінансової допомоги 

мусульманам-паломникам [606]. Крім того, враховуючи послідовну 

антиліберальну, антидемократичну та антиросійську спрямованість 

організації, її керівництво неодноразово висловлювало солідарність із 

світовим мусульманським рухом [див. 258]. 

Інші радикальні об’єднання – Соціал-національна партія України та її 

наступник – Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Всеукраїнське політичне 

об’єднання «Державна самостійність України», УНА-УНСО також 

лишаються прихильниками християнської доктрини, представленої УГКЦ, 

УПЦ КП та УАПЦ.  

Разом з тим діяльність наведених вище організацій має підкреслено 

світський характер. Наприклад, голова та один з ідеологів ДСУ Р. Коваль у 

своїй програмно-ідеологічній праці «Підстави націократії» відстоює 

необхідність державної підтримки для рівноправного функціонування 

традиційних українських церков та об’єднання їх у перспективі в єдину 

українську церкву [286, с. 54–55]. Він вважає, що у взаємовідносинах із 

церквою необхідно дотримуватись принципу: «Богові богове, кесарю – 

кесареве», водночас застерігаючи, що «…коли діячі церкви загрожуватимуть 

загальнонаціональним інтересам, держава втручається у справи церкви» [286, 

с. 54–55]. Незважаючи на це, політико-ідеологічна доктрина ДСУ також 

містить елементи релігійної ритуальності. Р. Коваль у вже цитованій праці 

прямо вказує: «Помста ворогам української нації не менш солодка, ніж 

любов до Батьківщини. Жертвоприношення ворогів – необхідний елемент 
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національного ритуалу. Що може бути кращим, ніж знищити ворога 

Батьківщини!» [286, с. 24]. 

Отже, ідеологія екстремістських об’єднань вибудовується на бінарних 

принципах, що зумовлює необхідність пошуку і встановлення потенційних та 

реальних ворогів, обґрунтування неприязного ставлення та шляхів боротьби з 

ними. Боротьба з цим уявним «ворогом»-фантомом перетворюється на 

своєрідний ритуал, що має на меті виправдати будь-які агресивні 

насильницькі дії щодо політичних суперників і подолати можливі внутрішні 

сумніви у активістів екстремістських угруповань.  

Разом з тим, незважаючи на офіційні декларування про прихильність 

до православ’я, у середовищі українських радикалів досить часто 

трапляються випадки інкорпорації окремих доктринальних елементів інших 

релігій до свого ідейного базису. Наприклад, у програмній збірці УНА-УНСО 

«Хай ненавидять, аби любили» поряд із «…створенням політичних умов, за 

яких стало б можливим об’єднання православних та греко-католиків в 

єдиному Патріархаті» [722, с. 46] відстоюється необхідність «…надати 

притулок Далай Ламі» [722, с. 46]. Український дослідник Е. Андрющенко 

пояснює це наслідками епатажності ідеологічного стилю, «…характерного 

для командира УНСО у 1991–1997 рр. Дмитра Корчинського (з його 

діяльністю і були пов’язані ідеологічні «хитання» організації)» [30, с. 724].  

Погоджуючись з цією думкою, ми разом з тим вважаємо, що вона 

повною мірою не вичерпує причин таких запозичень. На нашу думку, для 

радикалістських ідеологічних доктрин характерним є еклектичне поєднання 

яскравих і незвичних елементів, призначення яких насамперед полягає у 

необхідності здійснення шокуючого впливу на масову, групову та 

індивідуальну свідомість. Метою такого впливу є привернення уваги до своєї 

діяльності потенційних прихильників, розширення сфери свого ідейного 

впливу тощо. Відповідно, ідеологи екстремізму у межах ідейного базису 

своїх угруповань намагаються поєднати найбільш екстремальні політико-

ідеологічні та релігійні компоненти. Це пояснює такі незвичні ідейні 
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комбінації, за яких із цінностями православ’я, прихильниками якого є 

переважна більшість представників екстремістських угруповань в Україні, 

поєднуються ідеї ісламу та східних релігійно-містичних вчень.  

Так, політизований синтез елементів православ’я, ісламу, буддизму є 

провідною ідеологічною детермінантою очолюваної Д. Корчинським 

Всеукраїнської політичної партії «Братство». У «Маніфесті православної 

революції» – одному з програмних документів цієї партії – зазначається, що 

«…ми трактуватимемо Україну як християнську Чечню…» [278, с. 44]. 

Виступи Д. Корчинського перед прихильниками у програмно-ідеологічних та 

агітаційно-пропагандистських матеріалах «Братства» подаються як 

«проповіді», що завершуються словами «Христос Акбар!», а етика і 

принципи взаємовідносин усередині організації визначаються як 

«Християнський шаріат» [278, с. 56].  

Використання релігійних мотивів як засіб ідеологічного впливу на 

свідомість має на меті посилити психологічний ефект виступів 

Д. Корчинського, а тому перевага надається не суворому наслідуванню 

релігійним догматам, а містичним аспектам релігій, що визнає і сам 

Д. Корчинський: «Нам мало Бога, потрібна містика» [324, с. 137] або 

«Святині існують для того, щоб іти за ними у Вічність. Святині існують для 

того, щоб з ними перемагати. Святині існують для того, щоб умирати за них» 

[324, с. 49]. Релігія визнається ним як найбільш дієвий інструмент політичної 

боротьби: «Тепер вони хочуть викладати в школах «Християнську етику». А 

чому не піротехніку? З останньою було б спокійніше. Менше жертв» [278, 

с. 55]. Використання найбільш екстремальних релігійних сюжетів та ініціацій 

за Д. Корчинським має посилити усвідомлення індивідом, на якого 

спрямовується ідеологічний вплив, жертовності своєї життєвої «місії»: 

«Церкву обходиш, ледащо? // Бога не любиш, потворо? // Ти є причина того, 

що // Армагеддон – достроково!» [324, с. 152]. 

Цінності традиційних релігій в інтерпретації Д. Корчинського 

набувають демонстративного епатажу і своєрідної контркультурної 
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альтернативи процесам, що відбуваються у політиці, мистецтві, економіці 

тощо: «Політична модернізація християнства… являє собою християнську 

революційну альтернативу сучасному світові, яка проявляє себе у 

застосуванні теоретиками теології звільнення таких авангардних напрямків, 

як-то: пряма дія, повстанська естетика та ін.» [278, с. 48]. 

Ідеологічна доктрина «Братства» визначається як «політичне 

Православ’я» – «…стратегія та тактика поведінки людини в ситуації 

втіленого абсурду, панування нечисті та перманентної катастрофи» [278, 

с. 111]. Головним завданням «політичного Православ’я», на думку 

Д. Корчинського, «…є розпізнавання химер, духів, бісів та викриття їх 

претензій на справжність» [278, с. 112]. Епатажна контркультурна переробка 

православних цінностей ідеологами «Братства» виявляється у 

взаємовідносинах церкви і держави: «Навіть після «Православної революції», 

не факт, що функцію президента виконуватиме митрополит, а начальник 

ЖЕКу матиме сан диякона. Мова йде про те, що президенти й начальники 

мають слухатися Церкву, а не навпаки. Наша держава має «Управління зі 

справ релігії». Але насправді – то Церква повинна мати «Спецпідрозділ зі 

справ держави»» [278, с. 51]. 

Ісламські мотиви в ідеології «Братства» використовуються крізь 

призму оцінювання діяльності мусульманських терористичних та 

екстремістських угруповань: «Коли підліток з зеленою пов’язкою на лобі 

закидає чергову міну у ствол взводного міномета, він зазвичай влучає, тому 

що за коректувальника у нього Аллах» [324, с. 55]. Отже, еклектично 

поєднані елементи різних релігійних доктрин за задумом ідеологів 

«Братства» мають насамперед впливати на емоційно-чуттєве сприйняття 

реальності індивідом з метою стимулювання у нього бажання йти на 

радикальні вчинки. Ерзац-революційне оновлення суспільних процесів з 

урахування впливу релігійного чинника в ідеологічному комплексі 

«Братства» має також виключне епатажне навантаження: «Коли прийде час 
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пристосовувати фондові біржі та галузеві банки під молитовні, все ж таки 

бажано, щоб угорі там чіплялися хрести, а не півмісяці» [324, с. 57]. 

У ідейному базисі деяких незареєстрованих екстремістських об’єднань, 

зокрема Соціал-національної асамблеї, Української націонал-трудової партії, 

окремих скінхед-угруповань, попри принципову орієнтацію на систему 

українських консервативних цінностей, відстоювання необхідності 

«…сприяння традиційним, традиціоналістичним та націоналістичним 

Українським релігійним течіям; заборони діяльності релігійних культів та 

сект, що стоять на антинаціональних, антидержавних або сатанинських 

засадах і центри яких знаходяться поза межами України» [607], релігійний 

компонент постає як еклектична суміш містичних ідей. Такий акцент на 

містеріальності, очевидно, пояснюється необхідністю обґрунтування 

расистських теорій, які, власне, є силовою лінією ідейного базису цих 

утворень. Наприклад, представники Соціал-національної асамблеї, 

обґрунтовуючи сутність власної специфічної символіки (монограма з 

латинських літер I та N), наголошують на її містичній сутності, що 

«…символізує нестримність, всепроникність ідей, вищість ідеального над 

матеріальним» [260]. Тобто схильність до містицизму, суб’єктивно-

ідеалістичного пояснення окремих явищ об’єктивної реальності, на думку 

ідеологів цих об’єднань, має підкреслити їхню вірність прадавнім символам і 

традиціям, а також уникнути громадського осуду і звинувачень у 

прихильності до фашистських ідеологічних доктрин. Крім того, така езотерія, 

свідоме створення аури утаємниченості свого існування має на меті 

спровокувати певний інтерес до діяльності цих об’єднань, що, своєю чергою, 

забезпечить розширення кола їхніх прихильників. 

Російські праворадикальні об’єднання, що мають свої відділення або 

окремих прихильників на території України, також переважно схиляються до 

православ’я. Це зумовлюється насамперед тим, що їхній ідейний багаж 

значною мірою успадкований від православно-монархічних організацій, які 

з’явились наприкінці 1980-х рр. у СРСР. Так, Е. Лимонов, у властивій йому 
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епатажній манері зазначав: «Радикальні праві партії Росії …однобічно 

освічувалися в палкому коханні до православної церкви. Очевидно, вони 

вважали, що становище зобов’язує, і сама консервативна реакційність їхніх 

поглядів обрала їм в партнери православну церкву» [391, с. 228]. Наприклад, 

представники Євразійського союзу молоді орієнтуються на старообрядницькі 

течії у православ’ї, оскільки, як зазначає один з провідних ідеологів цього 

руху О. Дугін, «Російський націоналізм є, безумовно, релігійним – а точніше, 

православним, месіанським і есхатологічним» [206]. 

Разом з тим конфесійна невизначеність окремих керівників російських 

праворадикальних об’єднань, ідейні пошуки знаків і символів, автохтонних 

російській консервативній традиції, також зумовлюють їхні звернення до 

язичницьких та східних релігійно-містичних течій. Так, в офіційних 

документах одного з найбільших російських праворадикальних рухів – 

«Російської національної єдності» – наголошується: «Члени РНЄ в своєму 

житті спираються на ті старі, властиві ранньому середньовіччю форми 

православ’я, які становили для наших предків духовну основу для створення 

і зміцнення Російської держави» [757, с. 8]. Проте ретельний аналіз 

релігійного компонента ідеології цього руху доводить, що офіційна 

орієнтація на православ’я є значною мірою декларативною, оскільки, окрім 

традиційного православ’я, що заперечує екуменічні тенденції, він інтегрує 

елементи неоязичництва та окультно-містичних теорій. 

Про наявність ідейних ухилів у бік неоязичництва свідчить, зокрема, 

схвальне ставлення ідеологів РНЄ до язичницьких свастичних символів. Так, 

емблемою організації є вписана у восьмипроменеву зірку лівостороння 

свастика (коловрат), яку ідеологи цього руху визначають як «метафізичний 

символ Російської Нації» [62, с. 4]; «присутність і заступництво Бога в 

боротьбі з ворогами» [757, с. 5].  

Досить яскраво у релігійній концепції РНЄ презентовані есхатологічні 

та апокаліптичні мотиви, характерні для старообрядницьких течій у 

православ’ї. Прикладом цього є окремі цитати з програмно-ідеологічних 
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праць керівника і одного з провідних ідеологів РНЄ О. Баркашова: «Вас 

попереджали – Апокаліпсис вже йде» [56, с. 1] або «Незворотній і вже 

близький Армагеддон, і мало залишилося часу зробити кожному свій вибір» 

[55]. 

Російський дослідник В. Лихачов, аналізуючи релігійний складник 

ідеології РНЄ, характеризує О. Баркашова як «…расистського містика, ніж 

православного християнина в канонічному розумінні, як би він не прагнув 

виглядати таким…» [402]. Схильність О. Баркашова до астрології та 

містичних практик підтверджується такими фактами: 

– у інтерв’ю газеті «Завтра» він зазначив, що володіє надприродними 

окультними здібностями, які може застосувати у відповідь на агресивні дії 

опонентів [646, с. 4]; 

– після розколу у 2000 р. РНЄ він запропонував перетворити 

організацію на «релігійно-містичне братство – Гвардію Баркашова» [548]; 

– у 2000 р. внутрішньою опозицією він був звинувачений у 

дискредитації руху внаслідок захоплення східним містицизмом і окультними 

практиками [548]. 

Крім того, у деяких друкованих засобах масової інформації РНЄ, 

зокрема у газеті «Російський порядок», періодично надавалася інформація 

про підтримку організації певними космічними силами. На підтвердження 

цього наводились факти про появу в різних регіонах Росії різнокольорової 

символіки РНЄ, що, нібито, мали змогу спостерігати мешканці цих регіонів 

[див. 480, с. 2; 482, с. 8; 805, с. 8].  

Отже, такі ідеологічні пасажі свідчать про вагомість релігійно-

містичного компонента в ідеології РНЄ. Релігійно-містичну налаштованість 

ідеологів цієї організації унаочнює їхнє ставлення до впровадження 

ідентифікаційного номеру платника податків (ІНПП). Зокрема, у програмно-

ідеологічних документах організації неодноразово наголошувалось на тому, 

що ІНПП приховує «число Звіра – диявола», «печатку Антихриста – 666» [55; 

57, с. 5; 254]. 
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Керівник маргінальної «Народної національної партії» О. Іванов-

Сухаревський також намагається поєднати елементи православ’я, 

неоязичництва та містичного окультизму, обґрунтовуючи расистську 

спрямованість ідеології свого об’єднання потягом до містичного «голосу 

крові» [245]. У своїй праці «Моя віра – русизм» він проголошує: «Кров 

об’єднує, а віра роз’єднує» [245]. Відповідно, релігійна віра має бути 

підпорядкована інтересам раси: «Раса – це промисел Божий. Народи – це 

думки Бога. Гроші – це ворог Творця, бо Час – зброя смерті. Всім же відомо, 

що час – це гроші. Сенс життя за русизмом – в появі Нової людини, Людини 

Віри» [249]. 

О. Іванов-Сухаревський у межах розробленої ним расистської теорії 

наголошує: «Наші предки були батьками всього Білого світу. У нашій 

найдавнішій історії гетів-русів сказано, що від шлюбу Дажбога та Живи 

народився Арій! Та й самі гети-руси іменували себе онуками Дажбога, тобто 

аріями» [245]. Також він підкреслює: «Русизм навчає давнини: кожному – 

своє, Кесарю – кесареве, Богу – Боже, росіянину – руськість, інородцеві – 

чужорідне. Змішування є огидним, бо це спроба знищити Бога!» [245]. 

Виходячи з цього, завданнями свого об’єднання О. Іванов-Сухаревський 

вважає створення «…Богів, які будуть мати право керувати за правом власної 

Чистоти. Всі властивості цих людей будуть надлюдськими і кожне їхнє 

зітхання, і кожен їхній крок, і кожен їхній погляд матимуть ту вселенську 

значущість, яка одна народжує сенс буття людського життя» [245]. Сутність 

символу християнської Трійці О. Іванов-Сухаревський намагається 

інтерпретувати у расовому контексті: «Наша расова Трійця містить три 

сутності Людини: Кров – це Дух, Ґрунт – це тіло. Історія – це душа. Зміна, 

або забруднення, або позбавлення однієї з сутностей – знищує Людину» 

[249]. Таким чином, релігійні мотиви ідейного базису цього екстремістського 

об’єднання є своєрідним обґрунтуванням расистських поглядів його 

представників. Ідеологи ННП за допомогою містичних та ритуалізованих 

елементів духовних практик свідомо намагаються сконструювати для своїх 
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прихильників ілюзію власної виключності та обраності, підпорядкувати їхню 

волю і поведінку інтересам такого ідеологічного фантому, як «раса». 

Натомість представники Націонал-більшовицької партії рішуче 

відкидають цінності традиційних релігій, вважаючи їх неспроможними та 

несучасними [393], оскільки, на переконання її голови Е. Лимонова, 

«…православ’я знесилює націоналізм...» [395, с. 4]. Звертаючись до своїх 

прихильників на сторінках друкованого органу НБП – газети «Лимонка» – 

він наголошував: «Вчіться на помилках інших: РНЄ носилася з православ’ям 

і церквою. А церква хоч звук видала на захист РНЄ, коли їх нищили?» [392, 

с. 498]. Революційне оновлення Е. Лимонов вбачає у необхідності «…змінити 

все. І придумати собі Нового Бога, можливо, якийсь тунгуський метеорит або 

залізну планету в холоді Космосу. Нашим Богом буде той, хто дарував нам 

смерть. Можливо, нашим Богом буде Смерть» [392, с. 8]. 

Така ідейна позиція щодо ставлення до релігії є характерною для 

ліворадикальних та анархічних угруповань. У програмних документах 

відстоюється необхідність відділення церкви від держави, забезпечення 

свободи совісті та вільного релігійного самовизначення особи. Разом з тим 

релігійний чинник позбавляється визначального впливу на процеси, що 

відбуваються у суспільстві. Наприклад, у Програмі Об’єднання «Боротьба» 

відстоюється необхідність заборони «…клерикальної пропаганди в ЗМІ, 

освітніх установах, армії, пенітенціарній системі, держустановах. 

Позбавлення релігійних організацій пільг» [605]. Тому, досліджуючи 

релігійні аспекти лівого радикалізму в молодіжному середовищі України, 

треба відзначити вплив різних атеїстичних концепцій, для виразників яких 

характерні дії, що шокують громадськість. Вони визначають ставлення 

суб’єктів лівого радикалізму та анархізму до релігійної системи цінностей, 

ролі релігії у суспільстві та державі тощо.  

Таким чином, релігійні мотиви посідають вагоме місце у системі 

цінностей ідеологічних доктрин політичного радикалізму та екстремізму в 

Україні. Це пояснюється значними мобілізаційними та сугестивними 
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можливостями релігійних доктрин та похідних від них духовних практик, 

здатних ефективно впливати на свідомість, емоції, почуття та поведінку 

людини.  

Необхідно зазначити, що, незважаючи на декларовану прихильність 

суб’єктів екстремістської діяльності до цінностей традиційних релігій 

(християнства, ісламу, буддизму тощо), їхніми ідеологами перероблюються 

та адаптуються релігійні норми, звичаї, обряди та ритуали для обґрунтування 

власної екстремістської практики, застосування насильницьких дій щодо 

політичних опонентів і суперників, розширення кола своїх прихильників, 

утримання уже наявних активістів, забезпечення ними безумовного 

виконання доручень тощо. Виключна роль у цьому залишається за 

сакралізацією та ритуалізацією екстремістських дій, що надає своєрідного 

імпульсу діяльності зазначених угруповань, забезпечує їхню життєстійкість 

та оберігає від розпаду. Також це суттєво сприяє зростанню рівня 

агресивності та безкомпромісності у активістів екстремістських об’єднань. 

Отже, застосування ерзац-релігійних ритуальних практик не лише забезпечує 

виконання функції ідентифікації, а й дозволяє зміцнити внутрішні зв’язки в 

екстремістському середовищі, посилити роль та авторитет неформального 

лідера або керівника, наділити його уявними харизматичними, 

екстраординарними вольовими та психологічними якостями. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Стрімке поширення протестних настроїв у молодіжному середовищі 

України сприяє зростанню екстремізму, що створює реальну загрозу 

стабільному розвитку суспільства та держави, відносно неконфліктному 

співіснуванню різних соціальних груп та окремих індивідів. Екстремістська 

ідеологія актуалізується у депривованих прошарках молодіжного 

середовища, де спостерігається низький рівень культурного розвитку 
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індивідів, відсутність поваги до законних інтересів, прав і свобод людини, що 

призводить до деформації психологічної структури особистості. Молоді 

люди внаслідок браку життєвого і професійного досвіду, юнацького 

максималізму, що вимагає змін «тут і зараз», намагаються не лише 

структурувати саме суспільство відповідно до своїх переконань, а й змінити 

знаково-символічні структури та культурні коди актуального 

соціосеміотичного простору. 

Молоді люди внаслідок вікових, соціально-психологічних і 

фізіологічних особливостей свого розвитку є об’єктом першочергового 

ідеологічного впливу з боку суб’єктів екстремістської діяльності. 

Пропагована ними система поглядів та ідей має для молоді привабливий 

вигляд внаслідок відносної простоти та однозначності своїх постулатів, 

декларування ілюзорних можливостей швидких і радикальних суспільних 

змін. Структура екстремістських доктрин характеризується ідейною 

мозаїчністю та еклектикою, тиражуванням примітивних закликів до 

руйнування засад суспільства й необхідності реалізації утопічних проектів. 

Через це участь молодої людини в суспільно-політичних, соціокультурних і 

соціально-економічних процесах з метою досягнення позитивних зрушень у 

державі редукується ідеологами екстремізму лише до спонтанних агресивних 

реакцій на виклики соціальних реалій. 

Дослідження ідейно-культурних джерел засвідчило наявність в 

екстремістському середовищі значної кількості ідейно-політичних течій. 

Аналіз програмно-ідеологічних робіт ідейних натхненників політичного 

радикалізму показав, що здебільшого їхні напрацювання є не оригінальними, 

а вибудовуються довкола ремінісценцій, алюзій і прямих текстуальних 

запозичень з різноманітних літературних джерел своїх попередників. 

Орієнтації на ерзац-революціонаризм, нігілістично забарвлену 

протестність, маргіналізовану соціальну базу дозволяє фіксувати у діяльності 

радикальних та екстремістських рухів певні субкультурні стилі маніфестації. 

Спроби поставити під сумнів та зруйнувати знаково-символічний порядок, 
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що означає фактичний перехід в опозицію до «материнської» культури 

радикальних та екстремістських рухів, сприяє появі у цьому середовищі 

контркультурних орієнтацій і свідчить не лише про актуалізацію 

опозиційних та протестних настроїв у суто політичній площині, а й 

намагання поширити їх на всі сфери суспільного життя. 

Пошуки методів опору усталеній системі суспільних відносин, 

необхідність поширення власних ідей, розширення соціальної бази й 

рекрутування нових активістів, орієнтація на молодіжну аудиторію, на яку 

спрямована трансляція ідейних продуктів, спонукає радикалів до зближення 

та взаємодії з молодіжними субкультурами, найбільш схильними до 

політизації та насичення власного ідейного базису радикальними 

політизованими ідеологемами. 

Іншою причиною звернення до контркультурних політизованих форм 

власної маніфестації стало використання епатажних та шокуючих 

зовнішньостильових можливостей для привернення до себе суспільної уваги. 

Через це ми вважаємо, що політична контркультура є не лише стратегією 

боротьби на знаково-символічному рівні, яка має на меті розхитати і 

зруйнувати засади домінантної політичної культури, а й виступає 

каталізатором складної взаємодії неформальних співтовариств та політичних 

радикалів. Це зумовлює швидку політизацію неформалів та набуття 

субкультурних ознак екстремістськими політичними утвореннями. Такі 

дифузорні процеси сприяють появі нових політизованих субкультур, у яких 

вікові й гендерні ознаки не відіграють істотної ролі, а світоглядна матриця 

формується під впливом ідеології радикальних політичних і політизованих 

співтовариств та культурно-естетичних елементів ідейного базису 

нонконформістських молодіжних субкультур. 



212 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ ТА 

ЕКСТРЕМІЗМУ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 

3.1. Соціально-економічні чинники ескалації політичного 

радикалізму та екстремізму серед молоді 

 

Як вже зазначалося вище, екстремізм має антиправову природу, тобто 

заперечує консенсусні шляхи розв’язання суспільних проблем, надаючи 

перевагу насильницьким способам і методам досягнення різноманітних 

цілей, зокрема політичних. Особливо небезпечними є поширення 

радикалістських, інтолерантних настанов у молодіжному середовищі та 

спроби втягнення молоді в екстремістську діяльність. Соціально-

психологічні особливості, притаманні молодій людині, поверхневе й 

некритичне сприйняття нею соціального буття обумовлюють її звернення до 

протестно-активістських способів підвищення свого соціального статусу й 

ролі в суспільному житті, які здебільшого мають спонтанний, стихійний 

характер. Разом із тим афективні, підвищено емоційні реакції молоді на 

суспільні події мають підґрунтям не лише внутрішньоособистісні, 

ірраціональні стихії. Схильність до екстремістських форм політичної участі 

детермінується як індивідуально-психологічними характеристиками молодої 

особистості, так і соціальними умовами її існування. Основою останніх є 

складний комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних проблем, 

суспільно-політичних суперечностей, соціокультурних і духовно-

ідеологічних чинників.  

Комплекс соціально-економічних чинників ескалації радикалізму та 

екстремізму в молодіжному середовищі України, на нашу думку, 

структурується за загальними і специфічними критеріями. Загальні 

соціально-економічні чинники ескалації екстремізму характерні для усього 

суспільства. Соціально-економічні витоки екстремізму в Україні випливають 

із загальної, системної кризи соціалістичної економіки на початку 1980-х рр., 
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що об’єктивно вимагала здійснення реформістських заходів. Але розгортання 

реформ у другій половині 1980-х рр. мало безсистемний і непродуманий 

характер, що негативно позначилося на рівні матеріальної забезпеченості 

населення. Поглиблення економічної кризи призвело до знецінення 

заощаджень, появи масового безробіття, стрімкого зниження життєвого рівня 

переважної більшості населення.  

Перехід до ринкових відносин вимагав здійснення ревізії поглядів на 

проблему власності й впровадження нових форм господарювання. 

Відповідно, роздержавлення й приватизація державного майна стали 

вагомими складниками ринкових реформ в Україні. Проте, процес передачі 

державної власності фізичним і юридичним особам та її розподіл 

супроводжувався низкою негативних тенденцій. Зокрема, поширеним 

явищем стали неприватизаційні методи придбання об’єктів, що перебували у 

власності держави. Це дозволяло зацікавленим особам проводити адресний 

неконкурентний продаж державного майна за цінами, які не відповідали 

реальній ринковій вартості цих об’єктів. Можливості набуття значних 

преференцій зумовлювали стрімке поширення корупції на всіх щаблях 

владно-управлінської вертикалі, активізували діяльність організованих 

злочинних угруповань щодо незаконного розподілу й перерозподілу об’єктів 

власності.  

Фактично поза контролем держави та уповноважених нею органів і 

відповідальних посадових осіб опинилися процеси приватизації великих або 

інвестиційно привабливих промислових та інших підприємств для отримання 

контрольних пакетів акцій, де залучалися кошти, здобуті внаслідок злочинної 

діяльності. Тривалий час поза увагою правоохоронних органів перебували 

факти умисного доведення до банкрутства державних підприємств. 

Зловживання з боку посадових осіб, які мали забезпечувати недопущення 

банкрутства підприємств і збереження їх активів, залишалися без належного 

правового реагування. 
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Як наслідок, корумпованість посадових осіб, неналежне реагування з 

боку правоохоронних органів, брак громадського контролю за 

приватизаційними процесами в Україні сприяли поширенню саме 

неконкурентних, неправових методів відчуження державного майна. Так, 

поширеним явищем стало умисне доведення до банкрутства підприємств або 

«фіктивне банкрутство», проведення заставних аукціонів із подальшою 

передачею виробничих активів і майна кредиторам. У межах цієї 

приватизаційної схеми штучно створювалася заборгованість підприємства, 

що вимагало отримання позик або кредитів під заставу належного йому 

майна. Неможливість вчасно погасити свої боргові зобов’язання 

зумовлювала перехід майна підприємства, що перебувало в заставі, до 

власності кредитора за штучно заниженою вартістю через «заставні 

аукціони». Непрозорість таких угод, як правило, обумовлювалася наявністю 

змови між кредиторами, керівниками підприємств і представниками органів 

державної влади, наділеними відповідними організаційно-розпорядчими 

функціями у сфері відносин власності. 

Після ухвалення Закону України «Про введення мораторію на 

примусову реалізацію майна» іншим шляхом неприватизаційного набуття 

прав на об’єкти державної власності став додатковий випуск (емісія) акцій у 

підприємствах, у яких держава мала контрольний пакет акцій, що дозволяло 

приватним інвесторам суттєво зменшити державну частку акцій і, оминувши 

конкурсні приватизаційні процедури, змінити форму власності на об’єкт з 

державної на приватну.  

Ефективним способом тіньової приватизації стало захоплення майна 

об’єктів, які перебували в державній власності, через створення їхніх 

аналогів у вигляді закритих акціонерних товариств (ЗАТ). В оперативне 

управління такого ЗАТ передавалося майно державного підприємства, тоді як 

останньому лишалися неліквідні об’єкти й борги минулих років. Майно 

державних підприємств, що вносилося до статутного фонду ЗАТ, відповідно 

до Закону України «Про акціонерні товариства», ставало його власністю. При 
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цьому держава втрачала право на повернення свого майна після виходу зі 

складу ЗАТ, а державне підприємство, внаслідок фактичної відсутності 

виробничих фондів, втрачало свою інвестиційну привабливість. 

Поширеним явищем у справі незаконного заволодіння об’єктами 

власності стало здійснення рейдерських атак, тобто недружнє поглинання 

підприємства всупереч волі його власника або керівника, який має переважне 

становище на підприємстві [201, с. 171]. Фахівці Національного інституту 

стратегічних досліджень З. Варналій та І. Мазур в аналітичній записці 

«Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні» наводять 

такі факти, що наочно ілюструють рівень та масштаби поширення 

рейдерства: 

– в Україні існує приблизно 40–50 рейдерських груп, укомплектованих 

висококваліфікованими фахівцями в галузі економіки та юриспруденції; 

– цей вид діяльності набув системного характеру, кількість захоплень – 

понад 3000 об’єктів власності, а результативність рейдерських атак оцінюється 

в понад 90%; 

– за експертними оцінками, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів 

(без приватизації) становить приблизно 3 млрд дол. США; 

– рейдерство в Україні підсилюється кримінальним складником, адже 

організатори рейдерських атак залучають до протиправних дій щодо 

незаконного відчуження об’єктів власності різноманітні воєнізовані 

формування, а в окремих випадках – і представників правоохоронних органів 

[95]. 

Серед причин, які сприяють незаконному відчуженню об’єктів власності, 

є прогалини в законодавстві, що врегульовує порядок ведення господарської 

діяльності, корумпованість судової системи і правоохоронних органів, низький 

рівень правової культури суб’єктів господарювання тощо. 

Такі неправові, нецивілізовані форми приватизації об’єктів власності 

зумовили становлення і розвиток фінансово-промислових груп, які 

зосередили у своїх руках основні виробничі активи, заклавши тим самим 
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підвалини для створення олігархічного політичного режиму, що відстоював 

би інтереси насамперед цих груп. У підсумку маємо згортання обсягів 

виробничої діяльності, скорочення робочих місць, лібералізацію цін, 

криміналізацію економіки, поширення корупції в органах державної влади, 

що призвели до падіння життєвого рівня населення й негативного сприйняття 

громадськістю приватизаційних процесів в Україні.  

Наслідком цих економічних негараздів стало поширення в масовій 

свідомості протестних настроїв та укорінення нігілістичних настанов. Не 

дивно, адже економічні ринкові реформи початку 1990-х рр. асоціюються в 

переважної більшості населення виключно із несправедливим, непрозорим, 

злочинним розподілом об’єктів власності, що здійснювався виключно в 

інтересах кримінальних угруповань й окремих посадових осіб органів 

державної влади та управління. За даними моніторингу, проведеного 

фахівцями Інституту соціології НАН України у 2010 р., переважна більшість 

населення негативно сприймає результати приватизації. З рисунків, 

наведених у Додатку А, складених на підставі цих показників, видно, що 

частка населення, яка негативно ставиться до результатів приватизації, 

неухильно зростала протягом 1992–2010 рр. Причому особливо негативне 

ставлення населення простежується в реакції на приватизацію підприємств 

стратегічних галузей [714, с. 483]. Власне це стало однією із провідних тем 

для спекуляцій з боку різних політичних сил, які проголошують себе 

опозиційними щодо офіційного курсу керівництва держави. 

Негативними для населення наслідками ринкових реформ, що створили 

живильний ґрунт для появи екстремістських практик, стали: 

– стрімке майнове розшарування населення, обмеження доступу до 

матеріально-технічних і фінансових ресурсів переважної більшості 

населення; 

– скорочення робочих місць і масове безробіття; 
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– посилення соціального напруження та соціальних антагонізмів 

унаслідок майнової диференціації та незадоволеності переважної більшості 

населення своїм соціальним становищем; 

– зростання рівня недовіри населення до органів державної влади, 

правоохоронних органів, судової системи через високий рівень 

корумпованості. 

Економічні негаразди, що негативно позначилися на матеріальному 

добробуті населення, та дезорганізація правоохоронної системи спричинили 

суттєве ускладнення криміногенної ситуації в Україні. Незважаючи на 

зусилля правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян від 

протиправних посягань, відстоювання інтересів держави, злочинність в 

Україні залишається вагомим негативним явищем, яке впливає на соціально-

економічні процеси в державі, формуючи та поглиблюючи деструктивні 

тенденції в економіці та інших сферах суспільного життя. Так, за даними 

Державної служби статистики України [554], кількість зареєстрованих 

злочинів протягом 1990–1995 рр. хвилеподібно зростала, причому 1995 р. 

став піковим. Поступовий спад злочинності спостерігається з 1996 р. і 

збігається з початком стабілізації економічної ситуації в державі, проте й досі 

лишається високим порівняно з початком 1990-х рр. (рис. 3.1.). 

Аналіз статистичних показників МВС України засвідчує, що у 

структурі злочинності значним лишається відсоток злочинів економічної 

спрямованості. Так, лише у 2012 р. органами внутрішніх справ зареєстровано 

5998 злочинів, що стосуються привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем, 7196 злочинів у сфері 

господарської діяльності, 9667 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 

1972 злочинів припадає на хабарництво [679]. 
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Стан злочинності в Україні 

(1990 — 2012 рр.)
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Рис. 3.1. Стан злочинності в Україні (складено автором) [554]  

 

 

Таким чином, зростання економічної нерівності внаслідок непрозорого 

розподілу об’єктів власності і майнове розшарування населення зумовлює 

появу антагонізмів, які сприяють підвищенню рівня соціального напруження 

в суспільстві. Це, своєю чергою, провокує радикалізацію окремих осіб і 

соціальних груп, які прагнуть змінити ситуацію та повернути втрачені 

можливості покращення свого матеріального добробуту й підвищення 

соціального статусу. Неможливість досягнути цього правовими й 

політичними методами, внаслідок корумпованості правоохоронних органів і 

судової системи, криміналізації різних сфер суспільного життя, призводить 

до появи й укорінення в масовій, груповій та індивідуальній свідомості 

нігілістичних настанов. Саме останні згодом конституються в насильницькі, 

екстремістські методи досягнення цілей, які, на думку їхніх прихильників, 

здатні забезпечити швидке та ефективне розв’язання накопичених у 

суспільстві проблем. Крім того, застосування таких методів забезпечує 

реальне чи ілюзорне зняття психоемоційного напруження, що виникає 

внаслідок позбавлення певних життєвих благ.  

Відповідно, кризові соціально-економічні фактори зумовлюють появу 

соціальної бази екстремістських угруповань. Її складають особи, які не 
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змогли адаптуватися до складних життєвих умов і, як наслідок, виявилися 

неспроможними цілковито інтегруватися до повноцінного суспільного 

життя. До цих осіб зараховують молодь, яка не має можливостей для 

здобуття освіти та забезпечення належної творчої й професійної 

самореалізації, безробітних, позбавлених засобів до існування, осіб, 

звільнених за скороченням зі Збройних Сил України і правоохоронних 

органів, тощо. Певні випадкові фактори (стихійні протестні акції, 

цілеспрямовані інформаційні впливи та ін.) є каталізатором екстремістських 

виявів цих депривованих груп. 

Аналіз чинників ескалації політичного радикалізму та екстремізму 

засвідчує, що, окрім загальної складної соціально-економічної ситуації в 

Україні, радикалізації молодіжного середовища сприяють специфічні 

соціально-економічні чинники, які позначаються виключно на молоді, 

внаслідок проблем, притаманних її віку. Зокрема, в Указі Президента 

України № 532/2013 від 27.09.2013 «Про Стратегію розвитку державної 

молодіжної політики на період до 2020 року» констатується, що на сьогодні 

існує низка невирішених проблем молоді, серед яких особливої актуальності 

набувають питання, пов’язані із забезпеченням доступної освіти, зайнятості, 

житлом, погіршенням стану фізичного і психічного здоров’я тощо [598].  

Вагомим показником, що репрезентує молодіжну проблематику, є 

відтворення людського потенціалу як вагомого чинника суспільного 

оновлення. На даний час спостерігається тенденція до скорочення населення 

України. Так, за даними Державної служби статистики України, чисельність 

населення скоротилася з 51944,4 тис. осіб станом на 01.01.1991 р. до 

45553,0 тис. осіб на 01.01.2012 р. [192]. Населення України скоротилося на 

6391,4 тис. осіб, або понад 12%. Спостерігається суттєве зменшення 

народжуваності – 657,2 тис. осіб у 1990 р. проти 520,7 тис. осіб у 2012 р., 

збільшується кількість померлих – 629,6 тис. осіб у 1990 р. проти 663,1 тис. 

осіб у 2012 р. Аналіз показників засвідчує, що ця руйнівна демографічна 

тенденція поглиблюється. Зокрема, станом на 1990 р. спостерігався 
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позитивний природний приріст населення у 27,6 тис. осіб, натомість у 

2012 р., навпаки, наявна від’ємна динаміка, яка становить 142,4 тис. осіб 

[192]. За даними авторів щорічної доповіді Президенту України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні 

«Молодь в умовах становлення незалежності України (1991–2011 роки)», 

станом на 01.01.2011 р. в Україні проживало 14547,3 тис. молодих людей 

віком від 14 до 35 років, що становить близько 40% від загальної чисельності 

населення держави. При цьому відзначалося, що протягом 1991–2011 рр. 

чисельність молоді скоротилася на 1626 тис. осіб, або понад 10% від її 

загальної кількості [450, с. 9]. 

Актуальною проблемою для сучасної молоді є здобуття якісної освіти, 

що має забезпечити можливості для професійної самореалізації і кар’єрного 

зростання. За статистичними даними, станом на 2012 р. в Україні 

функціоновало 489 вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, у яких 

навчалися 345,2 тис. студентів, та 334 вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівня 

акредитації, у яких навчалися 1824,9 тис. студентів. Крім того, в Україні 

423,3 тис. осіб навчалися у 972 професійно-технічних навчальних закладах 

[505]. Як випливає з наведених показників, рівень охоплення молоді 

середньо-спеціальною і вищою освітою є достатньо високим.  

Однак наявність формальних атрибутів, що підтверджують 

кваліфікацію і рівень освіти, не гарантує працевлаштування. Так, за 

результатами соціологічного дослідження «Становище студентської молоді в 

Україні», проведеного у 2008 р. Державним інститутом розвитку сім’ї та 

молоді Міністерства молоді та спорту України, встановлено, що працювати 

за спеціальністю планують 27,9% опитаних студентів, 50,1% намагатимуться 

працювати за спеціальністю, проте не впевнені в наявності на ринку праці 

відповідних вакансій, а 12,6% респондентів зазначили, що не планують 

працювати за обраною спеціальністю [729, с. 46]. За таких умов здобуття 

освіти перетворюється на своєрідний технологічний процес придбання 

формальних атрибутів, не підтверджених реальними знаннями і навичками, 
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які матимуть попит на ринку праці. Така невисока якість освітніх послуг 

об’єктивно зумовлює проблеми при працевлаштуванні молоді. 

Аналіз соціально-економічного становища сучасної молоді засвідчує 

його поступове погіршення. Фактично показники економічної і соціально-

трудової активності вказують не лише на тенденцію до поглиблення 

зубожіння, а й до стрімкого поширення бідності й соціального 

неблагополуччя значної частини молодого покоління. У цьому контексті 

однією з найголовніших проблем сучасної молоді є працевлаштування. 

Право на працю гарантоване ст. 43 Конституції України [302]. Крім того, 

відповідно до ст. 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні» після закінчення або припинення навчання 

держава має забезпечувати працездатній молоді надання першого робочого 

місця [594].  

Проте через низку причин (ігнорування вимог чинного законодавства 

України роботодавцями, невідповідність освітніх послуг потребам ринку 

праці, низький рівень знань і кваліфікації випускників навчальних закладів 

та ін.) реалізація молоддю права на працевлаштування суттєво обмежена. 

Тому, за результатами аналізу ситуації на ринку праці у 2013 р., проведеного 

Державною службою зайнятості України, станом на 01.10.2013 р. кількість 

зареєстрованих безробітних сягала 422,1 тис. осіб, з них молодь становила 

178,8 тис. осіб, або 42,4% від загальної кількості зареєстрованих безробітних 

[664]. Варто наголосити, що ці статистичні відомості відображають ситуацію 

щодо кількості безробітних, які перебувають на обліку в територіальних 

центрах зайнятості. Зі зрозумілих причин рівень прихованого безробіття є 

значно вищим, ніж заявлений офіційними показниками. 

Крім того, серед найбільш небезпечних явищ необхідно відзначити 

суттєве звуження можливостей професійної самореалізації. Зокрема, у цьому 

контексті особливо небезпечною є невідповідність спеціальності та 

професійно-кваліфікаційного рівня, набутих у процесі навчання, реальному 

працевлаштуванню молоді. Так, 3490,1 тис. осіб працездатного населення 
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задіяні у сфері найманої праці, з яких 1100,9 тис. осіб, або 31,7% становлять 

особи у віці 15–34 років. Переважна більшість молоді (616,5 тис. осіб, або 

56,4%) задіяна у фінансовій сфері, торгівлі та сфері обслуговування [450, 

с. 84].  

Вагомими проблемами при реалізації економічної і соціально-трудової 

активності молоді є оплата праці, відсутність кар’єрного і професійного 

зростання, надмірна завантаженість роботою тощо. Так, результати 

дослідження «Молодь України: червень 2007», проведеного фахівцями 

Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Міністерства молоді та 

спорту України, засвідчили, що 58% опитаної молоді незадоволені оплатою 

своєї праці, 37% вагомою проблемою вважають відсутність кар’єрного і 

професійного зростання, 35% вказують на надмірну важкість роботи, 32% 

скаржаться на відсутність комфортних умов праці [18, с. 4–5]. Отже, 

переважна більшість невдоволена наявними можливостями професійної 

самореалізації. Це, відповідно, призводить до падіння значущості праці в 

структурі ціннісних орієнтацій сучасної української молоді, що зумовлює її 

поступове відчуження від соціально-трудових відносин і процесів.  

Невисокий рівень оплати й неналежні умови праці поєднуються з 

відсутністю соціальних «ліфтів» для молоді. Як доводять результати 

соціологічних опитувань, вітчизняна молодь вкрай низько оцінює власні 

можливості щодо підвищення своєї ролі в суспільстві і пов’язує досягнення 

високого соціального становища в Україні виключно зі сторонньою 

допомогою. Так, автори щорічної доповіді Президенту України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за 

підсумками 2011 року) «Участь молоді в суспільному житті: досвід, 

можливості, бар’єри», спираючись на результати моніторингового 

опитування громадської думки, проведеного фахівцями Інституту соціології 

НАН України у квітні 2012 р., констатують превалювання у свідомості 

української молоді зневіри у власних силах та переважання орієнтацій на 

сторонню допомогу при досягненні соціальних висот. Зокрема, порівняльний 
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аналіз засобів досягнення молодою людиною високого соціального 

становища в Україні та розвинених країнах Західної Європи засвідчив, що, на 

відміну від західноєвропейської молоді, яка задля досягнення високого 

соціального становища орієнтується на власні можливості (високий інтелект, 

здібності, знання іноземних мов, якісну освіту тощо), молоді українці 

вважають, ніби життєвого успіху можливо досягти лише завдяки сторонній 

допомозі (походження із сім’ї з високим соціальним становищем, впливові 

родичі й друзі, заможні батьки та ін.). Крім того, спостерігається зростання 

делінквентних настанов у свідомості української молоді, на думку якої, своє 

становище можливо покращити шляхом свідомого порушення закону. 

Натомість питома вага моральних якостей (чесність, принциповість, 

прагнення і вміння робити людям добро, вихованість, хороші манери тощо) у 

структурі ціннісних орієнтацій суттєво зменшується (рис. 3.2.) [729, с. 41]. 

Як наслідок, такі обставини зумовлюють деформацію ціннісно-

нормативних настанов української молоді через усвідомлення відсутності 

соціальних перспектив, зростання життєвого песимізму й апатії. Так, за 

експертними оцінками, понад 50% української молоді бажає виїхати за 

кордон на навчання та роботу [217]. Неможливість реалізувати творчий 

потенціал і переконаність у безперспективності власного існування, своєю 

чергою, призводить до накопичення протестного потенціалу, зростання рівня 

криміногенності молодіжного середовища України тощо. 
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Засоби досягнення молодою  людиною високого соціального 

становища в Україні  та розвинених країнах Західної Європи 

за результатами опитування, проведеного у квітні 2012 р., %
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Серед молоді віком 18 – 35 років в Україні

Серед молоді віком 18 – 35 років в розвинених країнах Західної Європи

 

Рис. 3.2. Засоби досягнення молодою людиною високого 

соціального становища в Україні та розвинених країнах Західної 

Європи, квітень 2012 р., % (складено автором) [729, с. 41] 

 

 

Окрім недосконалості системи працевлаштування й оплати праці, 

іншою вагомою проблемою є недостатня забезпеченість молодих сімей та 

самотніх молодих громадян житлом. З метою вирішення цього питання 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089 затверджено 

Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр., дію якої 

продовжено до 2017 р. За результатами виконання цієї Програми, протягом 

2002–2011 рр. надано 7124 пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 

самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла. Крім того, збудовано та введено в експлуатацію 648 будинків 

загальною кількістю 35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. м
2
, у 

яких отримали квартири 6735 молодих сімей [530]. За даними Державного 
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фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, 2604 сім’ї отримали 

державну підтримку протягом 2010–2012 рр. Проте кількість громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, є значно більшою. За офіційними 

даними, в Україні станом на 01.01.2011 р. на квартирному обліку перебували 

111722 молоді сім’ї, з них 32086 перебувають на обліку десять і більше років 

[569]. Таким чином, невідповідність між показниками потреб у забезпеченні 

житлом молодих сімей і самотніх молодих громадян та обсягами надання 

державної підтримки очевидна. Як наслідок, незабезпеченість житлом є 

одним із найвагоміших чинників, які ускладнюють утворення та утримання 

сім’ї. 

Переважна більшість шлюбно-сімейних проблем обумовлюється 

низьким рівнем матеріальної забезпеченості та соціальною невлаштованістю. 

Так, за даними Державної служби статистики України, у 1991 р. кількість 

зареєстрованих шлюбів становила 9,3 на 1 тис. населення, а у 2012 р. цей 

показник суттєво зменшився і становив лише 6,1 [192]. Загалом, протягом 

1995–2010 рр. в Україні кількість укладених шлюбів скоротилася на 29%, а 

саме: з 493,1 тис. у 1991 р. до 305,9 тис. у 2010 р. [450, с. 101]. На рис. 3.3., 

складеному фахівцями Державного інституту сімейної та молодіжної 

політики Міністерства молоді та спорту України, відображено тенденції змін 

коефіцієнта шлюбності протягом 1991–2010 рр. Результати проведених 

соціологічних досліджень свідчать про наявність тенденцій до зміни моделі 

шлюбності в Україні. На сьогодні спостерігається скорочення ранньої 

шлюбності і, відповідно, підвищується вік реєстрації шлюбу. Зокрема, 

середній вік жінки при вступі до шлюбу сьогодні становить 27 років, а 

середній вік чоловіків – 30–31 рік [450, с. 101]. 
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Кількість зареєстрованих шлюбів 

і тенденція розвитку шлюбності в Україні 

(1991 — 2010 рр.)
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Рис. 3.3. Кількість шлюбів, зареєстрованих в Україні, протягом 

1991–2010 рр. [450, с. 101] 

 

 

Така ситуація, на нашу думку, обумовлюється нестабільним соціально-

економічним становищем молодих людей і низьким рівнем їхньої 

матеріальної забезпеченості, що породжує цілком обґрунтовані побоювання 

щодо вступу в шлюб. Як наслідок, поширення набувають такі явища, як 

цивільний шлюб, бездітні або однодітні сім’ї та ін., що зумовлює 

послаблення цілісності суспільства, знижує показники відтворення 

людського потенціалу в країні тощо. 

Економічні проблеми спричинюють зростання кількості розлучень 

молодих сімей. Зокрема, розлучення у віці до 34 років становить понад 60% 

від загальної кількості зареєстрованих шлюбів. На рис. 3.4. фахівцями 

Державного інституту сімейної та молодіжної політики Міністерства молоді 

та спорту України показано тенденції розподілу розлучень за тривалістю 

шлюбу в Україні у 2007–2008 рр. З цього рисунку випливає, що найчастіше 

шлюб розпадається протягом перших чотирьох років подружнього життя 

[450, с. 103]. Водночас матеріальна незабезпеченість спричинює зниження 

рівня народжуваності та зростання кількості осіб, які залишилися сиротами 

або напівсиротами. Іншою проблемою є зростання кількості кризових сімей.  
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Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу в Україні 
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Рис. 3.4. Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу в Україні 

протягом 2007–2008 рр., %, [450, с. 103] 

 

 

Соціально-економічні негаразди обумовлюють поширення низки 

деструктивних тенденцій у молодіжному середовищі України. Низький 

рівень матеріальної забезпеченості, дискримінація на ринку праці, шлюбно-

сімейні проблеми є вагомими чинниками зростання девіантних тенденцій і 

соціально зумовлених захворювань. Так, на парламентських слуханнях, 

присвячених соціально-економічним проблемам ВІЛ/СНІДу, наркоманії та 

алкоголізму в Україні, що відбулися в лютому 2004 р., доповідачі 

фокусували увагу на тому, що Україна продовжує посідати одне з провідних 

місць у Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу.  

Складною в Україні лишається ситуація, пов’язана із високим рівнем 

вживання наркотиків. Також зберігається стабільно високий рівень 

алкоголізму серед населення. Зокрема, на парламентських слуханнях 

наводилися відомості про те, що на алкоголізм страждає майже 7% населення 

працездатного віку, причому кількість таких осіб не зменшується. Крім того, 
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спостерігається тенденція до зростання питомої ваги алкозалежних осіб за 

рахунок втягнення дітей та молоді [588].  

Такі тенденції у поєднанні зі скороченням безоплатних послуг у галузі 

охорони здоров’я, незбалансованістю харчового раціону, низьким рівнем 

медичного обслуговування негативно позначаються на вступі в шлюб, 

народжуваності, тривалості життя тощо. Відповідно, це спричинює суттєве 

погіршення соматичного здоров’я молоді. Так, у 2010 р. захворюваність 

молоді за усіма видами хвороб зросла на 19% порівняно з 2005 р. Зокрема, 

поширення набувають хвороби органів дихання (30,7%), захворювання 

ендокринної системи (11,1%), кістково-м’язової системи (8,6%), органів 

травлення (8,3%) та зору (7%) [450, с. 39–40].  

Поряд із проблемами соматичного здоров’я спостерігається тенденція 

до погіршення стану психічного здоров’я молоді. Зокрема, у 2009 р., за 

результатами обстеження, проведеного Державною установою «Інститут 

охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», питома вага психічних 

розладів невротичного характеру становила 44,3% від загальної кількості 

обстежених осіб [450, с. 47]. У підсумку це призводить до зростання рівня 

екстремальних станів й невмотивованої поведінкової агресивності молоді, що 

знаходить свій вияв у різних формах нетерпимості, ксенофобії, расизму.  

Поширення соціальних девіацій зумовлює зростання рівня підліткової 

злочинності. Зокрема, автори Державної доповіді про становище дітей в 

Україні (за підсумками 2011 року) на підставі аналізу статистичної 

інформації Міністерства внутрішніх справ України констатують, що 

протягом 2000–2009 рр. спостерігається поступове зменшення кількості 

злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю. Проте з 2010 р., навпаки, 

спостерігається позитивна динаміка зростання підліткової злочинності 

(рис. 3.5.) [193, с. 98].  
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Рис. 3.5. Динаміка рівня підліткової злочинності в Україні [193, 

с. 98] 

 

 

У структурі підліткової злочинності переважають злочини майнового 

характеру, що підтверджує вагомість соціально-економічних чинників в 

ескалації антиправової соціальної активності. Так, у 2011 р. 68,9% злочинів, 

скоєних неповнолітніми, припадає на крадіжки, 10% – на грабіж, 5,3% – на 

хуліганство, 5,2% – на злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів [193, с. 98]. За даними 

Державної судової адміністрації України, у першому півріччі 2013 р. 

засуджено 2770 осіб віком від 14 до 18 років [237]. Загальну ситуацію щодо 

кількості неповнолітніх, засуджених у першому півріччі 2013 р., відображено 

на рис. 3.6. [237]. 
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Рис. 3.6. Кількість неповнолітніх, засуджених за скоєння злочинів, 

за видами злочинів у першому півріччі 2013 р. (складено автором) [237] 

 

 

Отже, нестабільність соціально-економічної ситуації в Україні 

обумовлює перманентну невизначеність соціального статусу переважної 

більшості молоді, яка намагається знайти спосіб самореалізуватися через 

застосування антиправових методів і засобів. Фактично, соціально-

економічні негаразди є своєрідними криміногенними чинниками, які 

зумовлюють зростання рівня криміналізації українського суспільства, де 

значна частка скоєних злочинів припадає на молодь. 

Таким чином, проведений аналіз засвідчує, що соціально-економічним 

підґрунтям політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному 

середовищі України є кризові економічні й соціальні чинники. Тому 

екстремізм у соціально-економічному вимірі постає як результат соцієтальної 

кризи депривованих і маргіналізованих прошарків суспільства. Такі 

деструктивні процеси не лише поглиблюють фізичну і моральну деградацію 

молодого покоління, а й створюють реальну загрозу для безпеки суспільства 
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й держави, адже кризові явища в економіці швидко поширюються на інші 

сфери суспільного життя, підриваючи стійкість і стабільність існування 

державних і політичних інститутів. 

Обумовлена об’єктивними й суб’єктивними причинами переходу до 

ринкових відносин системна криза сучасного українського суспільства, у 

якій вагоме місце посідають економічні катаклізми, спричинила суттєве 

погіршення соціально-економічного становища населення. Наслідками цього 

стало стрімке майнове розшарування населення, зростання рівня злочинності, 

падіння авторитету органів державної влади та управління. Усвідомлення 

факту неефективності сумлінної праці задля покращення свого матеріального 

добробуту сприяє появі й розвитку антиправових, радикалістських ідеологій, 

які демонстративно відкидають можливості компромісного врегулювання 

нагальних суспільних проблем і найбільш прийнятними формами політичної 

боротьби визначають силові методи. Визнання насильницьких форм 

політичної участі найбільш ефективними й дієвими обумовлюється не лише 

психологічним бажанням компенсувати свої втрати від проведених 

економічних реформ, а й набути реальних можливостей для участі в 

подальшому неправовому перерозподілі об’єктів власності. 

Невирішеність соціально-економічних проблем спричинює низку 

негативних наслідків, які провокують поширення нігілістичних настанов і 

протестних орієнтацій у молодіжному середовищі України. Так, 

незавершеність процесів економічної соціалізації сучасної молоді, що 

включає значний рівень безробіття, звуження можливостей для творчої та 

професійної самореалізації, соціальна незахищеність молоді, поглиблення 

диференціації суспільства за статусом і прибутками, унеможливлює її 

входження до самостійного дорослого життя, сприяє посиленню економічної 

залежності від батьків, поширенню соціально-паразитичних форм існування. 

За таких умов каталізаторами екстремістських настроїв є стрімка 

маргіналізація різних соціальних груп, що виявляється у девальвації їхньої 

ролі та матеріального статусу в суспільстві, відсутності реальних перспектив 
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відновлення й покращення свого становища. Економічні негаразди сприяють 

загостренню соціально-групових суперечностей і конфліктів щодо розподілу 

й перерозподілу об’єктів власності та суспільних доходів. Посилення 

експлуатації різних соціальних груп кількісно незначним прошарком осіб, 

які, використовуючи різні методи й засоби, зосередили у своїх руках значний 

обсяг національних багатств, призводить до загострення в переважної 

більшості населення, особливо молоді, негативних емоцій. Зокрема, 

посилюється почуття соціальної несправедливості через домінування 

несправедливих принципів розподілу матеріальних благ і соціальних 

можливостей, розчарування в здатності державних органів та політичних сил 

реально покращити соціально-економічне становище в країні, відчаю 

внаслідок усвідомлення власної неспроможності забезпечити собі гідні 

умови життя шляхом досягнення професійної і творчої самореалізації, 

матеріальної незалежності, створення й утримання сім’ї тощо. Своєю чергою, 

це легітимізує в масовій молодіжній свідомості необхідність застосування 

насильства як дієвого й ефективного засобу відстояти своє право на 

виживання в скрутних життєвих умовах. 

Атмосфера соціальної безвиході є важкою моральною й особистісною 

травмою для значної частини сучасної молоді, що зумовлює поширення в 

молодіжному середовищі різноманітних форм антисоціальної поведінки. 

Особливо небезпечним в цій ситуації є зростання девіантних і делінквентних 

тенденцій, поширення соціально обумовлених захворювань. Деформація і 

розпад ціннісно-нормативної системи молодої особистості, афективні 

психологічні реакції на виклики буденного життя сприяють формуванню й 

укоріненню в масовій молодіжній свідомості настанов на деконструкцію 

сутнісних засад соціального життя, що під дією стихійних факторів 

трансформуються в різноманітні екстремістські практики. Відповідно, 

усунення соціально-економічних умов, що сприяють зростанню й 

поширенню радикалістських настроїв та екстремістських виявів у 

суспільстві, має відбуватися через підвищення рівня реалізації 
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патерналістської і соціальної функцій держави задля створення, забезпечення 

й гарантування сучасній молоді дотримання її прав і свобод у сфері 

зайнятості, професійної самореалізації, вирішення невідкладних соціально-

побутових проблем тощо. 

 

 

3.2. Вплив соціокультурних чинників на зростання 

радикалістських настанов та екстремістських виявів у молодіжному 

середовищі України 

 

На сучасному етапі розвитку Україна перебуває на стадії кардинальних 

змін різних сфер суспільного життя. Ці трансформаційні процеси 

безпосередньо позначаються на соціальному самопочутті населення, 

обумовлюючи зміни базових принципів формування ідентичностей як 

окремих індивідів, так і соціальних груп. Поляризація інтересів у соціальній, 

економічній, політичній, культурній площинах сприяє зростанню 

суперечностей, які під впливом суб’єктивних та об’єктивних чинників 

можуть перерости в соціально-групові конфлікти. 

За таких умов молодь, внаслідок соціально-психологічних 

особливостей, притаманних її віку, імпульсивних, хаотичних реакцій на 

життєві труднощі й негаразди, є найбільш схильною до накопичення і 

реалізації протестного, деструктивного потенціалу. Проблема зростання 

агресивності молодого покоління, збільшення кількості саморадикалізованих 

осіб і неформальних екстремістськи налаштованих молодіжних груп на тлі 

економічних і соціокультурних перетворень заслуговує на особливу увагу 

вчених-суспільствознавців.  

Сучасними суспільствознавцями сформовано розуміння екстремізму як 

явища, що має виключно негативні риси, а тому може завдати шкоди людині, 

суспільству, державі. Поширення радикалістських настанов та 

екстремістських практик, перш за все, пов’язується з нестабільними, 
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кризовими періодами існування суспільства. За таких умов наявні 

суперечності між окремими індивідами або соціальними групами набувають 

піку свого розвитку й переходять у конфлікт, найбільш прийнятним 

способом розв’язання якого є застосування силових методів впливу. 

Конфліктний і деструктивний характер екстремізму випливає з необхідності 

відстоювати «крайні», «надмірні», «нетрадиційні» погляди на проблематику 

суспільного розвитку. Відповідно, засадами екстремістського мислення й 

поведінки є поєднання складних соціальних умов, що об’єктивно склалися, 

та суб’єктивного сприйняття індивідом соціальної реальності, яке 

обумовлюється особливостями його психофізіологічного розвитку. 

Необхідною умовою виникнення цього феномену є аномічний стан 

розвитку суспільства. Незавершеність процесів соціальної модернізації, 

характерна для низки пострадянських країн, зокрема й України, 

відзначається деформацією усталених суспільних ідеалів і моральних 

орієнтирів, розбіжністю між наявними потребами та інтересами окремих 

індивідів і соціальних груп і можливостями їхньої реалізації. Як наслідок, 

розпад ціннісно-нормативної системи призводить до нівелювання 

регулятивних функцій усталених соціальних норм. За таких умов радикалізм 

та екстремізм у соціокультурному вимірі постає у вигляді альтернативної 

системи норм і цінностей, яка претендує на заміщення «неефективних» 

суспільних приписів та орієнтацій.  

Виникнення й поширення в молодіжному середовищі України 

радикалістських настанов та екстремістських практик обумовлюється 

деформацією соціальної системи в цілому. Корозія духовних і світоглядних 

переконань зумовлює актуалізацію різноманітних ідей, які мають значний 

деструктивний потенціал, а тому становлять відчутну небезпеку для 

суспільства. Також безпосередній потужний вплив на формування ціннісно-

нормативних настанов молодого покоління здійснюють соціально-економічні 

катаклізми останніх років. Аналіз актуальної соціокультурної ситуації в 
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Україні дозволяє виокремити низку взаємопов’язаних чинників, які сприяють 

ескалації екстремізму.  

Процес соціального становлення сучасної молоді відбувається в умовах 

запровадження й розвитку нових форм соціально-економічних, суспільно-

політичних і культурних відносин. Суперечливий характер цього процесу 

зумовлює деформацію морально-духовних орієнтирів, сприяє появі й 

укоріненню у свідомості молоді ціннісних настанов, що випливають із 

культу матеріалізму, споживацтва і прагматизму. Комерціалізація різних 

сфер суспільного життя, майнова нерівність і перманентна боротьба за 

матеріальні блага зумовили переосмислення й зміну ставлення молодих 

людей до ролі духовних цінностей у їхньому житті. Вимір усіх аспектів 

духовної сфери виключно матеріальними категоріями спричинив поширення 

серед молоді егоцентристських та егоїстичних реакцій, цинізму, агресивності 

й жорстокості. Досягнення високого рівня матеріального добробуту набуває 

в молодіжній свідомості статусу надмети, реалізувати яку можливо, 

незважаючи на будь-які соціальні заборони й обмеження. Такі обставини, 

поєднуючись із падінням авторитету, престижу освіти й знань, кризою 

моральних цінностей, низьким рівнем правосвідомості, стають 

визначальними чинниками, що зумовлюють появу різних форм девіантної 

поведінки і криміналізації молодіжного середовища. 

Поширенню деструктивних тенденцій у молодіжному середовищі 

України сприяє незбалансованість і неналежне матеріальне забезпечення 

можливостей реалізації державної молодіжної політики. Формально 

закріплені в чинному законодавстві України права молоді щодо 

безкоштовного здобуття освіти, отримання першого робочого місця, 

вирішення житлових і соціально-побутових проблем досить часто не 

знаходять свого практичного втілення. Крім того, на сьогодні спостерігається 

поступове самоусунення держави від гарантування реалізації прав молоді у 

бік надання рекомендацій. Так, у затвердженій Указом Президента України 

від 27.09.2013 № 532/2013 Стратегії розвитку державної молодіжної політики 
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на період до 2020 р. шляхи розв’язання нагальних проблем сучасної молоді 

мають здебільшого декларативний характер, що не сприяє реальному 

покращенню її соціального становища і зростанню її значення в суспільному 

житті. Зокрема, передбачене цією Стратегією скорочення вікових меж молоді 

до 28 років суттєво звузить можливості молодих людей щодо вирішення 

нагальних житлових і соціально-побутових проблем на пільгових умовах 

[598]. 

Вагомим ризикогенним чинником, що обумовлює формування 

екстремістських настроїв серед молоді, є криза традиційних механізмів її 

соціалізації та адаптації. Сучасний науковець Є. Кубякін, із посиланням на 

теорію американського соціолога Т. Парсонса, визначає соціалізацію як 

процес засвоєння індивідом соціальних норм і цінностей, психологічних 

характеристик і поведінкових моделей, необхідних для успішного 

функціонування в конкретному суспільстві. Тому соціалізація є одним із 

ключових процесів, що відбуваються в соціумі. Вона має забезпечувати 

спадкоємність поколінь, культури, традицій, тобто слугувати досягненню 

суспільної злагоди і стабільності [350]. Соціалізація індивіда безпосередньо 

залежить від сукупності соціально-економічних, суспільно-політичних і 

культурних чинників, які визначають характер, напрями й особливості 

перебігу цього процесу.  

Одним із найбільш значущих механізмів соціалізації людини є, 

безумовно, сім’я. Як важлива суспільна ланка, вона закладає основні 

соціокультурні принципи молодої особистості через засвоєння нею норм 

етики спілкування і поведінки, цінностей і традицій. Сім’я як специфічна 

референтна група відзначається виключною інтегрованістю всіх її 

представників, забезпечуючи їхні біологічні, духовні й соціальні потреби. 

Саме сімейне виховання визначає напрями й особливості соціалізації молодої 

людини. Через це причини різних форм протиправної поведінки, зокрема й 

духовне підґрунтя екстремізму, у багатьох випадках визначаються вадами 

сімейного виховання, що формує в молодих людей схильність до 
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нетерпимості, агресивної поведінки, насильницьких способів розв’язання 

суперечностей і конфліктів тощо.  

На сьогодні доводиться констатувати, що інститут сім’ї як один із 

найважливіших механізмів первинної соціалізації індивіда перебуває в 

кризовому стані, чому сприяє декілька причин. Бурхливий розвиток новітніх 

засобів масової комунікації (Інтернет, соціальні мережі тощо) обумовлює 

суттєве поглиблення розриву міжпоколінних зв’язків. Це призводить до 

порушення усталеного процесу первинної соціалізації молодої особистості, 

за якої кібер-простір поступово усуває інститут сім’ї від процесу виховання, 

трансляції цінностей, традицій, життєвого досвіду, навичок тощо. У цьому 

контексті ми солідарні з думкою В. Бокарєва, який вважає, що сьогодні 

старші покоління є своєрідним соціальним бар’єром на шляху новітніх 

технологій, що бурхливо розвиваються [80].  

Незначний життєвий досвід, властивий молодому віку максималізм і 

схильність до наслідування, підвищене психоемоційне, афектальне 

сприйняття реальності, за відсутності альтернативних, адекватних джерел 

соціальної інформації, сприяють віртуалізації молодіжної свідомості, що 

виявляється в схематизації та алгоритмізації мислення молоді відповідно до 

набутих кібер-штампів і ерзац-культурних зразків. Сюжети й елементи 

віртуальних практик стають нормою поведінки в реальному житті. Як 

наслідок, морально-духовні орієнтири, цінності та традиції, які збагачуються 

і передаються від покоління до покоління завдяки інституту сім’ї, 

визнаються в сучасному молодіжному середовищі архаїчними й 

нежиттєздатними, а тому стрімко втрачають свою актуальність для молодих 

людей. Відповідно, зростання виявів моральної розкутості, що в окремих 

випадках набуває форми розбещеності, укорінення в молодіжній свідомості 

елементів правового нігілізму й неповаги до старшого покоління формують у 

молоді схильність до агресивних форм і методів утвердження свого статусу в 

суспільстві.  
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Окрім деструктивного впливу віртуального світу на процес 

формування системи цінностей молодого покоління, нівелюванню ролі сім’ї 

сприяють згадувані вище економічні катаклізми. Вихід на перший план 

проблем матеріального забезпечення сім’ї зумовлює суттєве зменшення 

можливостей і часу, який приділяється сімейному вихованню молодої 

особистості. Зростання напруженості у відносинах усередині сім’ї через 

матеріальну незабезпеченість каталізує збільшення кількості випадків 

домашнього насильства, що призводить до перенесення цього негативного 

досвіду молодими людьми, які стали його свідками або учасниками, до свого 

соціального життя. Крім того, це сприяє підвищенню рівня розлучень, 

зростанню кількості осіб, позбавлених батьківського піклування.  

Так, за даними Управління соціальних служб Міністерства соціальної 

політики України, у 2012 р. суттєво збільшилася кількість нововиявлених й 

охоплених соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Зокрема, у 2012 р. виявлено 195991 сім’ю (у 2011 р. – 

37296 сімей), охоплено соціальним супроводом 71084 сім’ї (у 2011 р. – 22524 

сім’ї) [263]. Станом на початок 2013 р. в Україні проживало 92865 дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу виховувалася 11751 дитина-сирота та 

дитина, позбавлена батьківського піклування [263].  

Таким чином, брак дієвого виховного впливу зумовлює звернення 

молоді до різних форм асоціальної і протиправної поведінки. Зазначені вище 

недоліки сімейного виховання виявляються на інших етапах соціалізації 

молодої особистості – під час навчання в школі, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах. Зневіра у власних можливостях покращити своє 

життя шляхом сумлінного навчання й опанування знань, примарність 

життєвих перспектив сприяють формуванню в молодіжному середовищі 

нігілістичних настанов, орієнтацій на культ грубої фізичної сили й 

насильства. 
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Наслідком послаблення регулятивної ролі усталених соціальних норм, 

кризи традиційних механізмів соціалізації на тлі перманентних соціально-

економічних негараздів стає зростання популярності девіантних форм 

поведінки в молодіжному середовищі. Поширення алкоголізму, наркоманії і 

токсикоманії серед молоді розглядається нами не лише як своєрідний 

ескапістський крок, «втеча» від життєвих негараздів та ілюзорне 

переміщення в інший світ, позбавлений поневірянь, труднощів і турбот. 

Зростання цих негативних явищ, посилене впливом засобів масової 

інформації та соціальних мереж, є своєрідною даниною сучасній моді, що в 

уявленні представників молодого покоління дозволяє розширити коло 

спілкування в середовищі однолітків, ствердитися в цьому колі, заявити свій 

протест проти надмірної реальної чи ілюзорної опіки з боку батьків.  

У цьому контексті тривожною є статистика, яку наводять фахівці 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН 

України. Так, за результатами проведених у 2010 р. досліджень виявлено, що 

96,1% опитаних респондентів віком від 15 до 34 років мають досвід 

вживання алкогольних напоїв і лише 3,9% респондентів утримуються від 

вживання алкоголю. 88% опитаної молоді вживають пиво, 74% – мають 

досвід вживання міцних алкогольних напоїв, а 48% – вживали алкогольні 

напої домашнього приготування [451, с. 92]. Рівень поширеності вживання 

алкоголю в молодіжному середовищі унаочнено на рис. 3.7. [451, с. 92]. 
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Рис. 3.7. Вживання молодими людьми алкогольних напоїв, % (сума 

відповідей перевищує 100% через можливість обрання декількох 

варіантів відповідей) [451, с. 92] 

 

Іншою вагомою проблемою в молодіжному середовищі України є 

поширення наркоманії. За даними соціологічних опитувань фахівців 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН 

України, 9% респондентів віком від 15 до 34 років мають досвід вживання 

наркотичних речовин. Серед них найбільш поширеними є марихуана та 

гашиш (8% респондентів). 2% опитаної молоді мають досвід вживання 

екстазі, а 30% респондентів виявилися знайомими з особами, які вживають 

наркотики [451, с. 99]. На рис. 3.8. графічно відображено рівень поширеності 

вживання наркотичних речовин у молодіжному середовищі України [451, 

с. 99]. 
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Рис. 3.8. Рівень поширеності вживання наркотичних речовин 

молоддю віком від 15 до 34 років [451, с. 99] 

 

 

Також поширення девіантних тенденцій обумовлюється відсутністю в 

молоді змістовного дозвілля через скорочення кількості й комерціалізацію 

спортивних і культурно-розважальних закладів. Зокрема, у Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 

і спорту на 2012–2016 рр., розробленій Міністерством молоді та спорту 

України, констатується криза в цій сфері. Серед проблем, що призвели до 

такого стану, названі невідповідність потребам населення послуг, що 

надаються закладами фізичної культури й спорту за місцем проживання, 

роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення, низький рівень 

ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту, брак 

належної спортивної інфраструктури тощо [305].  

Окрім проблем, пов’язаних із матеріально-технічним і фінансовим 

забезпеченням галузі фізкультури і спорту, варто відзначити відсутність 

ефективної пропаганди здорового способу життя серед молоді. За 

результатами дослідження «Молодь України: травень – червень 2006 р.», 
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проведеного Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді Міністерства 

молоді та спорту України спільно із центром «Соціоконсалтинг» щодо 

визначення основних форм дозвілля сучасної молоді, встановлено, що 

переважна більшість молодих людей вільний час проводить вдома, у гостях, 

на вулиці, у розважальних закладах (кафе, барах, нічних клубах), натомість 

значно менше уваги приділяється змістовному дозвіллю (читанню, фізичній 

підготовці, участі в культурних заходах тощо) (Додаток Б) [450, с. 123]. 

Таким чином, значна кількість молоді надає перевагу пасивним формам 

дозвілля. Це обумовлюється низкою причин, зокрема браком коштів, 

відсутністю стійкого інтересу до суспільно значущих видів дозвілля, 

неналежною діяльністю органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення змістовного дозвілля для молоді тощо. 

Відповідно, несформованість смисложиттєвих пріоритетів і беззмістовне 

проведення вільного часу спричинює поширення різних форм асоціальної 

поведінки молоді, що, своєю чергою, зумовлює появу різноманітних 

соціальних відхилень, які коливаються в діапазоні від незначних порушень 

норм суспільної моралі до скоєння тяжких злочинів.  

Розвиток асоціальної поведінки спотворює світоглядну й ціннісно-

нормативну системи сучасної молоді, що призводить до деформації системи 

внутрішньої регуляції поведінки молодої особистості. Як наслідок, це 

зумовлює зростання рівня криміногенності в молодіжному середовищі. Так, 

за даними правоохоронних органів, неповнолітніми або за їх участю в 

Україні у 2012 р. скоєно 14238 злочинів. У підрозділах кримінальної міліції у 

справах дітей на обліку перебуває 14213 осіб. У структурі підліткової 

злочинності в Україні найбільша питома вага припадає на крадіжки (70,5%), 

хуліганство (6,2%), злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків 

(2,8%), злочини проти життя і здоров’я (2,1%) [702]. 

Зростання рівня підліткової та молодіжної злочинності не лише 

негативно позначається на стані громадської безпеки у державі, а й провокує 

розвиток анормативних настанов у масовій молодіжній свідомості. Такі 
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нігілістичні, антиправові імперативи каталізують зростання різних форм 

нетерпимості, ксенофобії, поширення агресивних, насильницьких практик 

соціальної взаємодії в молодіжному середовищі. Це призводить до 

формування стереотипів протиправної поведінки та інституційного 

оформлення молодіжних екстремістських угруповань, змістом діяльності 

яких є провокування силових сутичок на етнонаціональному та релігійному 

ґрунті.  

Розглядаючи вплив соціокультурних чинників на процес ескалації 

екстремізму, варто відзначити, що в молодіжному середовищі цей феномен 

має специфічні амбівалентні вияви. Як уже зазначалося, найперше 

екстремізм пов’язується зі схильністю до крайніх способів реалізації 

протестності, яка виникає внаслідок впливу негативних середовищних 

обставин.  

За таких умов для молодіжного середовища, особливо для його 

депривованих прошарків, характерною є екстремальність мислення, тобто 

зведення усього різноманіття соціальної реальності до певних дихотомій, де 

можливість вибору існує лише в межах діаметрально протилежних полюсів. 

Відповідно, молодіжний екстремізм як продукт екстремального стану 

свідомості є відображенням особливостей взаємодії суспільства й молодої 

особистості, де екстремістська діяльність постає у вигляді спроб реалізації 

творчого потенціалу молоді в умовах соціокультурних трансформацій. Через 

це зосередження молодими людьми своїх творчих зусиль у політичній 

площині породжує специфічні, екстравагантні форми політичної участі, де 

політика розглядається як своєрідна гра, а метою участі у політичних 

процесах є не здобуття влади, а необхідність привернення уваги до своїх 

буденних потреб і запитів.  

В ідеологічному плані такий ігровий варіант політичної участі набуває 

вигляду авангардного мистецтва, у продуктах якого сплітаються 

взаємовиключні, парадоксальні ідеї та гасла, які вирізняються своєю 

незвичністю та яскравістю. Зазначене політичне позиціонування об’єктивно 
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зумовлює маргіналізацію екстремістськи налаштованих молодіжних груп, що 

сприяє їхньому переформатуванню в специфічні утворення субкультурного 

типу, які виробляють власні комунікативні й розпізнавальні системи, 

принципи взаємодії з навколишнім середовищем, уніфікують поведінкові 

стереотипи своїх представників тощо. 

Така специфічна сутність екстремізму є вагомою умовою 

соціокультурних суперечностей і конфліктів, які виникають у процесі 

взаємодії між окремими індивідами та соціальними групами. Напруження у 

відносинах між ними може з’явитись внаслідок взаємного несприйняття й 

заперечення цінностей, смислів і символів, властивих певній соціальній 

групі. У цьому контексті ми поділяємо думку російських соціологів Ю. Зубок 

і В. Чупрова, які у своїх дослідженнях, присвячених проблематиці 

молодіжного екстремізму, серед причин його ескалації вказують на 

значущість саме субкультурних чинників [242, с. 40].  

Соціальний протест молоді як прагнення заявити про свої інтереси, 

звільнитися від надмірної опіки з боку старшого покоління постає у вигляді 

ціннісного конфлікту, що виникає між різними віковими групами. Під 

впливом об’єктивних (економічних, політичних, соціокультурних) і 

суб’єктивних (психофізіологічних) чинників молодь намагається відтворити 

власну систему норм і цінностей, які можуть доповнювати (субкультура), 

заперечувати й пропонувати альтернативні варіанти (контркультура) або 

відкидати без будь-яких пропозицій (антикультура) засади домінантної в 

суспільстві культури. Ця обставина є вагомою передумовою для виникнення 

екстремізму, оскільки відтворення власної ціннісно-нормативної системи 

посилює внутрішньогрупову консолідацію, артикулює значущість цієї групи 

шляхом вироблення ворожого ставлення до тих представників суспільства, 

чиї цінності й норми поведінки не відповідають критеріям цієї спільноти. 

Особливості впливу субкультурних чинників дозволяють нам виокремити 

умовно конструктивний (або творчо-естетський) та деструктивний (або 



245 

 

 

 

антикультурно-фанатичний) зміст молодіжного політичного радикалізму та 

екстремізму. 

У цьому контексті молодіжний політичний радикалізм та екстремізм ми 

розглядаємо як результат невдоволення молоді формами політичної участі, 

масштабом своїх політичних можливостей, домінантною в суспільстві 

моделлю політичної культури. Відповідно, політика починає розглядатися як 

форма опору відносинам, що склалися в суспільстві, та можливість заявити 

про свої альтернативні бачення, потреби та інтереси. Розчарування в 

традиційних механізмах політичної соціалізації зумовлює пошук 

альтернативних шляхів, що призводить до усвідомлення політичної участі як 

серії творчо-естетських актів, які поривають із традиціоналістським 

розумінням політичного процесу та сприяють його естетизації та 

карнавалізації. Ідейною основою такого політичного протистояння стають 

естетизовані версії різних політико-ідеологічних доктрин (націоналізму, 

соціалізму, анархізму тощо), вироблені політизованими інтелектуальними 

гуртками молодих радикалів, а формами протистояння – специфічна, 

базована на них політична практика, що вирізняється своєю революційністю, 

безкомпромісністю, нонконформізмом та епатажем. Тим не менш, 

сформовані довкола цієї силової лінії молодіжні радикальні угруповання є 

допустимою нормою політичного процесу і стають складником офіційної 

політичної культури, що склалася в суспільстві.  

Проте низький інтелектуальний та культурний рівень окремих 

представників молодіжного радикального середовища, гіперболізація 

бажання суспільних перетворень, цілеспрямований вплив окремих ідеологів 

молодіжного радикалізму та брак реальних результатів творчо-естетичної 

політичної практики зумовлює появу екстремістських молодіжних утворень, 

що вибудовуються довкола антикультурно-фанатичної силової лінії 

молодіжного радикалізму. Тому ми вважаємо, що ідейність, сформована на 

базі естетизованих версій політико-ідеологічних доктрин, переростає в 

догматизм та обмеженість, інтелектуальний розвиток змінюється прямо 
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протилежним процесом, що спричинює зацикленість індивіда на бажанні 

ефемерних та ілюзорних суспільних змін. Задля здійснення останніх він 

може демонстративно обірвати зв’язки з соціальними інститутами шляхом 

вчинення дій, несумісних із загальновизнаними принципами моралі та етики 

мирного співіснування тощо. Відповідно, несприйняття суспільством таких 

дій, тиск та контроль за цими утвореннями з боку уповноважених органів 

держави призводить до виключення екстремістів з політичної системи та 

неможливості інкорпорації до офіційної політичної культури. У 

схематизованому вигляді цей процес досить вдало, на наш погляд, подає 

З. Орлова (рис. 3.9.) [504, с. 102].  

На наше переконання, у широкому значенні екстремізм існує у вигляді 

антикультурної альтернативи, оскільки через свій асоціальний зміст є 

нездатним забезпечувати духовне збагачення особистості. Смисловий 

контекст екстремізму базується на духовному негативізмі, правовому 

нігілізмі, експлуатації тем насильства, руйнування, соціальної деструкції як 

неодмінної умови для уявного оновлення суспільних процесів. Внаслідок 

цього екстремістську діяльність доцільно розглядати як механізм відчуження 

індивіда від цінностей домінантної в суспільстві культури.  

Окреслення смислових і символічних меж своєї спільноти найчастіше 

відбувається за етнічними та конфесіональними ознаками, що, своєю чергою, 

сприяє запуску ксенофобських настроїв і різних форм нетерпимості. 

Водночас надмірна артикуляція власної соціокультурної неповторності 

суттєво знижує рівень інтегрованості представників такої спільноти до 

суспільних процесів, що обумовлює її маргінальне становище в соціумі.  

Вияви маргінальності як передумови набуття молодіжною спільнотою 

екстремістських ознак свідчить про порушення процесу соціалізації, кризу 

соціальної адаптації та ідентифікації молодих людей у суспільстві. Набуття 

ними стійкого маргінального статусу визначає ставлення молодих людей до 

соціальних реалій, основою якого є невдоволеність своїм соціальним 

статусом і бажання його підвищити, ворожість до інших людей, схильність 
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до анормативної поведінки, що є детермінантами саморадикалізації таких 

осіб та формування різних напрямів їхньої делінквентної активності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Особливості впливу субкультурних чинників на процес 

ескалації молодіжного політичного радикалізму та екстремізму [504, 

с. 102] 

 

 

За таких умов криміналізація депривованої частини молодіжного 

соціуму як наслідок його маргінального стану є вагомим чинником 

виникнення й розвитку екстремістських спільнот. Поряд із соціально-

економічними причинами, зростання рівня криміногенності сучасної молоді 

провокується вульгарно-матеріалістичними ціннісними орієнтирами, 

панівними в сучасному суспільстві. Досягнення високого рівня 

матеріального добробуту при ігноруванні високодуховних ідеалів через 

цілком об’єктивні причини є недосяжним для переважної більшості членів 

суспільства. Разом із тим бажання перетворити свій маргінальний статус на 

більш суспільно значущий виключно через покращення свого майнового 

стану обумовлює легітимацію у свідомості депривованих індивідів 

нігілістичних, антиправових настанов. Створення ерзац-героїчного ореолу 

довкола представників кримінального світу через популяризацію в засобах 

Молодіжна субкультура 

Офіційна культура 

Контркультура 

Заперечення = знищення Заперечення = розвиток 

Антикультура Культура 
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масової інформації, романтизація їхнього образу в продуктах масової 

культури поступово призводять до формування лояльного ставлення до них з 

боку населення й трактування насильницьких методів як найбільш дієвих.  

Як наслідок, відбувається інкорпорація цінностей кримінального світу 

до буденної культури. Вони стають вагомим складником внутрішнього 

змісту домінантних у суспільстві культурних норм і правил поведінки, а 

криміналізовані мовно-естетичні символи – предметом побутового 

спілкування. Сленгові конструкції, запозичені з лексики кримінальної 

субкультури, активно циркулюють у буденному мовленні, вживаються в 

повідомленнях засобів масової інформації, використовуються політичними й 

державними діячами під час публічних виступів. Фактично, деякі 

кримінально-субкультурні семантеми набувають статусу офіційних 

визначень. Так, повсякденними в сучасному політичному дискурсі стали 

терміни «дерибан», «беспредєл», «бандюки», «тьорки» тощо. Окремою 

проблемою в цьому контексті є вироблення й тиражування зневажливого 

ставлення до представників правоохоронних органів, що негативно 

позначається на їхньому престижі та авторитеті серед населення.  

Можна сказати, що через масоване впровадження елементів 

кримінального світу до вітчизняної політичної культури відбувається 

своєрідна знаково-символічна делегітимація органів державної влади та 

управління. Діяльність їхніх посадових осіб асоціюється в масовій свідомості 

виключно зі схильністю до вчинення протиправних дій, зокрема корупції, 

застосування незаконних схем при розподілі об’єктів власності тощо. 

Закріплення за ними статусу морально занепалих осіб, а відповідно, й 

дискредитація системи державної влади у цілому, стає своєрідним 

ідеологічним обґрунтуванням можливості застосування насильства як 

допустимого знаряддя задля відновлення порушених прав окремих індивідів 

або деяких соціальних груп. Так посилені соціально-економічними 

негараздами соціокультурні деформації обумовлюють появу в масовій 

молодіжній свідомості ціннісних орієнтирів, смисложиттєвою основою яких 
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є конфлікт із правовими нормами з метою підвищення значущості своєї ролі 

в суспільстві, досягнення високого рівня матеріального добробуту й влади. 

Кримінальна активність депривованих прошарків молоді внаслідок 

інформаційних впливів з боку ЗМІ й окремих суб’єктів політики здатна 

набувати політизованих екстремістських форм, де об’єктами ненависті 

стають іноземці, представники окремих релігійних громад тощо. 

Таким чином, необхідно констатувати, що соціокультурний зміст 

екстремізму має виразну антигромадську спрямованість. Його суспільна 

небезпечність виявляється насамперед у відстоюванні кримінального 

світогляду та способу життя як цілком прийнятних для сучасної молоді. 

Відверто протиправні способи маніфестації сприяють утворенню системи 

регламентації, яка визначає практично всі аспекти життя представників 

екстремістських спільнот, дозволяючи їхнім формальним і неформальним 

лідерам маніпулювати поведінкою своїх активістів. 

Серед соціокультурних чинників, які сприяють зростанню 

радикалістських настанов та екстремістських виявів у молодіжному 

середовищі України, варто відзначити вплив сучасної масової культури. Її 

експансія супроводжується поступовим витісненням цінностей національної 

духовної культури. Залучення й використання значних фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів дозволяє сучасній масовій культурі 

здійснювати неперервну фронтальну атаку на свідомість сучасної молоді. Її 

сурогатні продукти (художні фільми, серіали, музичні записи тощо), як 

правило, є малозмістовними й відзначаються своєю вкрай невисокою 

художньою цінністю, пропагуючи надмірний еротизм, жорстокість, 

насильство, цинізм.  

Доводиться констатувати, що продукти сучасної масової культури 

негативно позначаються на процесі соціалізації молоді, формуючи в її 

свідомості виключно інфантильне, споживацьке ставлення до життя. 

Тиражування яскравих образів, які не знаходять свого вияву в реальному 

житті, сприяє формуванню у сучасної молоді завищених соціальних 
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очікувань, що здебільшого мають матеріальний вимір, за відсутності 

реальних можливостей для їхнього задоволення. Спроби втілити пропаговані 

цінності й норми поведінки на практиці призводять до своєрідної деформації 

свідомості, негативно позначаючись на різних формах соціальної взаємодії 

молодого покоління. Маючи незначний життєвий досвід і намагаючись 

вибудовувати свою поведінкову лінію відповідно до стереотипів, що 

випливають із навіюваних ЗМІ й соціальними мережами «образів» і 

продуктів масової культури, молодь вступає в конфронтацію зі старшим 

поколінням, яке ще володіє певним «запасом міцності» у вигляді традицій і 

цінностей національної духовної культури. Бажання швидкого збагачення, 

включення до «гламурного» життя мають амбівалентні вияви. З одного боку, 

стрімка духовна деградація на тлі захопленості ідеєю швидкого збагачення 

обертається суттєвим зростанням протиправних діянь, вчинених із 

корисливих мотивів. З іншого – усвідомлення неможливості досягнути 

пропагованих масовою культурою життєвих стандартів сприяє накопиченню 

соціальної невдоволеності, духовному й культурному відчуженню від 

суспільства та екзальтації в молодіжній свідомості соціально-протестних 

настанов, що втілюються в різноманітних політизованих радикалістських 

доктринах.  

Соціально-економічні та культурні контрасти, що виявляються в 

існуванні незначного прошарку надбагатих і переважної більшості осіб, які 

мають невисокий дохід, різниця в умовах праці, способах проведення 

дозвілля й відпочинку сприяє прискореному загостренню цієї протестності. 

Фрустраційний стан депривованої частини молоді виявляється у різних 

формах соціального негативізму: від порушення елементарних норм моралі, 

поширення грубості й некультурності серед молоді до утворення вуличних 

злочинних банд, екстремістських спільнот, які свою протиправну діяльність 

обґрунтовують перекрученими та спотвореними ідеалами справедливості. 

Спорадичні спалахи насильства як вияви боротьби з матеріальними 

надмірностями та засиллям «гламуру» на тлі перманентних економічних 
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катаклізмів, наслідки яких відчувають практично всі верстви населення 

України, не викликають значного громадського осуду і навіть знаходять 

певне схвалення в суспільстві. 

Каталізатором соціокультурних суперечностей, який провокує появу 

екстремістських настроїв, також є антагонізм між соціокультурними 

нормами окремих соціальних спільнот. У цьому контексті слушною 

видається думка Д. Гуськова, який зазначає, що «…смисли однієї культури 

не перекладаються повністю на мову іншої культури, що інколи трактується 

як несумісність різних культур і неможливість діалогу між ними» [175, с. 14]. 

У процесі взаємодії між цими нормами через побоювання перед «чужим» і 

«незбагненним» відбувається несприйняття й відторгнення їх, що стає 

підставою для виникнення корозії відносин між різними соціальними 

спільнотами. Їхнє бажання зберегти свою соціокультурну неповторність 

обумовлює появу низки факторів, які провокують зародження екстремізму. 

Йдеться насамперед про спроби консолідації людей у межах певної 

соціальної спільноти (етнічної, релігійної тощо), зростання рівня 

напруженості у сфері міжнаціональних і етноконфесійних відносин, 

поширення ксенофобії та різних форм нетерпимості до представників інших 

етногруп і релігійних громад. Відповідно, націоналістична міфологія та 

екзальтоване розуміння релігійності стають вагомими складниками 

різноманітних радикалістських доктрин. 

Як наслідок, сьогодні правозахисні організації України фіксують 

зростання ксенофобських виявів на побутовому рівні й збільшення кількості 

насильницьких дій щодо іноземців. Наприклад, за даними звіту «Права 

людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до мігрантів та біженців, 

ставлення до проявів екстремізму», підготовленого громадською 

організацією «Інститут прав людини і запобігання екстремізму та 

ксенофобії» (ІПЛЕКС) і Київським міжнародним інститутом соціології 

(КМІС), визначено, що найбільший індекс ксенофобії спостерігається в 

ставленні населення України до африканців і ромів (рис. 3.10.) [235].  
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Індекс ксенофобії населення України до деяких 

етнічних та лінгвоетнічних груп у 2010 р.
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Рис. 3.10. Індекс ксенофобії населення України щодо ставлення до 

деяких етнічних та лінгвоетнічних груп у 2010 р. [235] 

 

 

За результатами дослідження «Регіональна толерантність, ксенофобія 

та права людини в Україні у 2012 р.», проведеного ІПЛЕКС, встановлено, що 

найбільша неприязнь з боку населення спостерігається до ромів, африканців, 

азіатів, арабів, кавказців (рис. 3.11.) [19]. Соціологи організації відзначають, 

що відносно цих груп в Україні сформовані латентні ксенофобські настрої, 

тобто упереджене ставлення, що випливає з приналежності до представників 

певної етногрупи, незважаючи на їхнє реальне становище в суспільстві. 
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Індекс міжетнічної дистанційованості в Україні у листопаді 2012 р.
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Рис. 3.11. Індекс міжетнічної дистанційованості в Україні (складено 

автором) [19] 

 

 

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень причинами 

такого ставлення визначають наявність в українському суспільстві стійких 

антиміграційних настроїв та дискримінаційних практик, обумовлених 

насамперед економічними негараздами та особливостями інтеграції іноземців 

до суспільних процесів [див. 414]. Проте, окрім економічного складника, 

поширенню ксенофобських настроїв сприяє діяльність засобів масової 

інформації, які є суттєвим інструментом формування негативного образу 

іммігрантів. Як зазначають автори доповіді «Права людини в Україні 2012», 

«…засоби масової інформації, за виключенням радикально орієнтованих, як 

правило, уникають публікацій з прямими закликами до дискримінації 

іммігрантів, проте досить часто публікують матеріали, які завуальовано 

викликають неприязне ставлення до іноземців, чим провокують суспільство 

й владу на ту ж саму дискримінацію: як пересічний житель, так і чиновник 

починає вірити, що іммігранти – це потенційна загроза, а тому певні 
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обмеження їх прав є благом для кожного українця окремо і для всього 

суспільства в цілому» [549].  

Під впливом засобів масової інформації перебування іноземців на 

території України у свідомості населення асоціюється з порушеннями 

міграційного законодавства, зростанням рівня злочинності, зокрема через 

розгортання діяльності етнічних злочинних угруповань, неприязним 

ставленням до цінностей національної культури, поширенням важких 

захворювань, конкуренцією на ринку праці тощо. Такі стереотипи, як 

правило, стають ідейним обґрунтуванням насильницьких дій щодо іноземців 

з боку різноманітних молодіжних екстремістських груп. Антиіммігрантська 

риторика, частково запозичена із західноєвропейських аналогів, стає однією з 

головних тем для низки праворадикальних політичних партій, зокрема 

ВО «Свобода», «Української національної асамблеї», «Соціал-патріотичної 

асамблеї слов’ян» та ін., які позиціонують себе захисниками української 

національної ідентичності. 

Підсумовуючи викладене, варто відзначити, що поширення 

екстремістських тенденцій у сучасному молодіжному середовищі України 

обумовлюється впливом низки соціокультурних чинників. Суперечливий 

характер суспільних трансформацій призводить до девальвації і розпаду 

ціннісно-нормативної системи, що негативно позначається на процесах 

соціалізації та адаптації молодого покоління, суттєво звужує рівень його 

інтегрованості до процесів, що відбуваються в суспільстві. Слабка 

контрольованість інформаційних потоків призводить до поширення 

деструктивних впливів на молодіжну свідомість, що спричинює поступове 

витіснення цінностей національної духовної культури та їхню заміну 

примітивними ерзац-культурними зразками. Вульгарна матеріалізація 

духовного життя, становлення культу споживацтва сприяє укоріненню в 

молодіжному середовищі егоїзму, жорстокості, агресії, стрімкому 

знеціненню моральних цінностей, поширенню нігілістичних, антиправових 

настанов.  
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Зменшення можливостей для проведення змістовного дозвілля, 

тотальна комерціалізація спортивних, освітніх і культурних закладів на тлі 

прогресуючого економічного зубожіння населення обумовлює поширення 

серед молоді різноманітних девіантних і делінквентних тенденцій, що 

спричинюють її маргіналізацію, відчуження і протиставлення суспільству. 

Бажання досягти соціальних висот при ігноруванні необхідності 

набуття суспільно значущих знань і навичок, падіння важливості суспільно 

корисної праці в структурі ціннісних орієнтацій сучасної молоді та її 

матеріальна незабезпеченість призводять до кризи принципів толерантності, 

підвищення рівня агресивності депривованих прошарків молодіжного 

середовища, зростання екстремальності їхньої поведінки. Наслідком цих 

процесів є поступове формування образу «ворога», вагомими складниками 

якого є національні та етнокультурні відмінності. Боротьба з цим уявним 

ворогом набуває вияву агресивної ідеологізованої ксенофобії та різних форм 

нетерпимості, що реалізуються в різноманітних екстремістських практиках. 

Зазначені вище обставини зумовлюють необхідність суттєвого 

вдосконалення стратегій розвитку державної молодіжної політики в Україні в 

частині, що стосується забезпечення молоді належними умовами для її 

соціального становлення й адаптації до суспільних процесів, домінування 

цінностей вітчизняної духовної культури, виховання принципів 

толерантності та взаємоповаги. Обрання такого курсу сприятиме 

нейтралізації агресивних, насильницьких виявів маніфестації молодих людей 

в суспільному житті та забезпечить реалізацію її конструктивних, творчих 

здібностей. 

 

3.3. Суспільно-політичні детермінанти відтворення 

екстремістських настроїв у молодіжному середовищі України 

 

Сучасний розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні 

характеризується глибинними суперечностями між різними учасниками 
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політичного процесу, що обумовлюється несформованістю демократичної 

політичної культури й політичної участі громадян, впливом низки 

негативних соціально-економічних і соціокультурних чинників. 

Розбалансування системи суспільних відносин та стрімка поляризація 

політичної системи сприяє посиленню протистояння між органами державної 

влади та управління й політичними силами, які відстоюють альтернативні 

шляхи виходу з економічної кризи та стабілізації суспільно-політичної 

ситуації в країні. Надмірна політизація усіх без винятку наявних у 

суспільстві проблем призводить до появи соціальних конфліктів. 

Намагаючись здобути популярність і підтримку серед населення, окремі 

політичні сили використовують відверто популістські гасла, а найбільш 

дієвими способами розв’язання конфліктних ситуацій вважають 

використання нелегітимних, насильницьких форм і методів політичної 

боротьби. 

На тлі системних соціально-економічних негараздів використання 

силових впливів для досягнення політичних цілей зі спорадичного явища 

поступово перетворюється на стійку тенденцію, що підтримується в 

депривованих прошарках населення. Визнання й використання насильства як 

єдино можливого й дієвого інструменту політичної боротьби сприяє 

радикалізації політичних процесів в Україні, закладаючи живильний ґрунт 

для появи й поширення екстремізму. У цьому контексті ми поділяємо думку 

М. Курбанова, який відзначає, що в сучасному глобалізованому політичному 

житті феномен екстремізму не обмежується межами кризового стану через 

свою здатність глибоко проникати й укорінюватися в нормативних 

структурах і механізмах природно-історичного розвитку суспільства [365, 

с. 345]. 

Особливу занепокоєність викликає стрімке поширення екстремістських 

тенденцій у молодіжному середовищі. Аналіз політичної ситуації в Україні 

засвідчує, що окремі політичні діячі задля здобуття певної популярності в 

суспільстві свідомо провокують і нагнітають протестні настрої серед молоді, 
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екстраполюючи наявні в суспільстві проблеми насамперед у сферу 

міжнаціональних та етнорелігійних відносин. Такі ідеї, що подаються у 

вигляді яскравих, але фактично беззмістовних гасел, досить легко 

приживаються у свідомості значної частини української молоді. Штучне 

нагнітання суспільного напруження, що підживлюється ксенофобськими 

ідеями, неухильно призводить до радикалізації української молоді, ескалації 

насильства в суспільстві, кризи відносин між окремими індивідами і різними 

соціальними групами. За таких умов молоді люди, внаслідок некритичного 

засвоєння й тиражування цих деструктивних ідей і практик, поступово 

стають заручниками боротьби за владу між різнополярними політичними 

силами, виконуючи роль своєрідного «штурмового загону» в соціально-

політичних катаклізмах, що відбуваються в країні. Своєю чергою, це вимагає 

виявлення й розкриття тенденцій розвитку, передумов і причин ескалації 

політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України 

задля вироблення ефективних засад запобігання й протидії цьому явищу. 

Суттєвою причиною поширення радикалістських настанов та 

екстремістських практик серед молоді є брак ефективних і дієвих механізмів 

політичної соціалізації. Як відомо, цей процес має забезпечувати набуття й 

засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей, формування 

навичок політичної діяльності задля адаптації та участі в політичних 

процесах. У ролі механізмів політичної соціалізації можуть бути різноманітні 

соціальні інститути: засоби масової інформації, суб’єкти суспільно-

політичного життя (молодіжні організації, громадські рухи, політичні партії 

тощо), органи державної влади та управління.  

Наслідками порушення процесу політичної соціалізації є поява й 

поширення в молодіжному середовищі тенденцій з яскраво вираженим 

протестним, антикультурним змістом. Особливості цього процесу, що 

сприяють деформації політичних орієнтацій молодої особистості, наведені на 

рис. 3.12., складеному З. Орловою [504, с. 104].  
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Рис. 3.12. Напрями соціалізації молодої особистості [504, с. 104] 

 

 

Отже, порушення процесу соціалізації обумовлює появу в молодої 

особистості антигуманних, аморальних смисложиттєвих настанов, що 

формують засади неконвенціональної політичної участі та обумовлюють її 

схильність до насильницьких методів вирішення накопичених у суспільстві 

проблем. 

Процес формування політичних орієнтацій сучасного молодого 

покоління має хаотичний і неупорядкований характер, адже на сьогодні в 

сучасному політикумі домінантним є ставлення до молоді як до 

нерівноправного партнера, на якого здебільшого покладається виконання 

суто технологічних функцій (розповсюдження агітаційної літератури, участь 

Напрями соціалізації 

Гуманізм Антигуманізм 

Принциповість 

Відповідальність 

Активність 

Релятивізм цінностей 

Інфантильність 

Споглядальність 

Споживацтво Творчість 

Самокритичність 

Індивідуальність 

Толерантність 

Фанатизм 

Конформізм 

Нетерпимість 

Героїзм Прагматизм 

Культурна Антикультурна 

особистість 
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в інформаційно-пропагандистських пікетах, забезпечення присутності під час 

масових політичних заходів тощо) у пікові моменти політичної активності 

(політичні протестні заходи, передвиборчі кампанії тощо). Відповідно, 

використання молоді як суто технологічного ресурсу зумовлює недовіру з 

боку переважної частини молодих людей до політичних сил, провокує їх 

відчуження від політичних процесів, сприяє поширенню абсентеїзму та 

поступовій відмові від демократичних форм політичної участі.  

За даними Міністерства юстиції України, станом на грудень 2013 р. 

зареєстровано 201 політичну партію [521]. З них чотири, а саме: політична 

партія «Молода Україна», Молодіжна партія України, політична партія 

«Молодь до влади», політична партія «Партія української молоді» – 

позиціонують себе виключно як захисники інтересів молоді. Крім того, низка 

політичних партій (Партія регіонів, Комуністична партія України, 

Соціалістична партія України, Конгрес українських націоналістів, Селянська 

партія України, Народний Рух України, Українська народна партія, Народно-

демократична партія тощо) мають супутникові молодіжні організації, які 

розглядаються в ролі кадрового резерву.  

Водночас рівень залученості молодих людей до діяльності політичних 

партій є вкрай низьким. Показовими в цьому плані є результати 

соціологічного опитування, наведені в щорічній доповіді Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище 

молоді в Україні (за підсумками 2011 року) «Участь молоді в суспільному 

житті: досвід, можливості, бар’єри». За цими даними, понад 30% опитаної 

молоді не цікавиться політичним життям країни, а 64% цікавиться ним 

нерегулярно. 83% респондентів заявили, що не беруть участь у діяльності 

жодної з політичних партій [729, с. 61]. Дещо інші результати наводяться 

авторами аналітичного звіту, складеного за результатами дослідження 

«Молодь України: червень 2007». Так, лише 4% опитаної молоді є членами 

політичних партій, а 96% не належить до жодної з них [18, с. 15]. Крім того, 

за даними цього ж опитування, 22% молоді взагалі не цікавиться подіями 
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політичного життя країни, а у 29% інтерес до них виявляється вкрай рідко 

[18, с. 15].  

Таким чином, політична активність сучасної української молоді 

лишається вкрай низькою. Причинами такого ставлення молоді до 

політичних процесів в Україні, як констатують автори щорічної доповіді 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України 

про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року) «Участь молоді в 

суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри» на підставі результатів 

соціологічних досліджень (опитування проведено за 10-бальною шкалою), є 

виразна залежність політичних партій від фінансової підтримки олігархічних 

груп та високий рівень політичної корумпованості. Тому серед негативних 

якостей, притаманних сучасним українським політикам, респонденти 

називають безпринципність, аморальність, відсутність професіоналізму й 

фахових знань (табл. 3.1.) [729, с. 56].  

Разом з тим соціологи фіксують у молоді стійкі ідейно-політичні 

уподобання. Зокрема, станом на 2012 р. рівень прихильності молоді до 

«лівих» політичних сил (Комуністична партія України, Соціалістична партія 

України, Прогресивна соціалістична партія України, Селянська партія 

України тощо) коливається в межах 22%, а «націонал-демократичних» 

(Народний рух України, Українська народна партія, Народний союз «Наша 

Україна», Конгрес українських націоналістів тощо) – лише 12%. Проте 

значна частина опитаної молоді не має жодних ідеологічних уподобань 

(рис. 3.13.) [729, с. 62]. 

Таке ставлення молоді до політичних процесів в Україні, на нашу 

думку, пояснюється тим, що сучасні політичні партії здебільшого є 

закритими корпоративними структурами, просування кар’єрними сходами 

яких можливе лише через особисту наближеність до керівництва політичної 

партії, матеріально-технічну чи фінансову підтримку її діяльності. 
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Таблиця 3.1  

Оцінка респондентами різних вікових груп політичної еліти України* 

Висловлювання 1 Середнє 

 

Висловлювання 2 

18–

35 

років 

36–59 

років 

 

Політики діють, 

керуючись лише 

власними егоїстичними 

інтересами 

4,2 4 Політики діють в національних інтересах 

України та українського суспільства 

Незначна частка 

професіоналів серед 

політиків 

3,8 4 Серед політиків достатньо професіоналів 

Серед політиків 

забагато аморальних 

осіб 

3,5 3,5 Серед політиків високий рівень 

моральності 

Тотальна корупція 

державного механізму 

на всіх його рівнях 

3 3 Корупція в державному механізмі відсутня 

Залежність політичних 

сил від фінансової 

підтримки великого 

капіталу, альянс 

капіталу з політиками 

3,3 3,2 Незалежність політичних сил від 

фінансової підтримки великого капіталу 

Формування партій під 

певну особу або 

спонсора 

3,3 3,4 Партії об’єднуються на засадах спільних 

інтересів та ідеологічних позицій 

Незмінність складу 

політичної та 

економічної еліт 

3,6 3,8 Постійний приплив нових людей до еліт 

Пасивність 

підприємницького 

середовища 

6 6 Активна участь у громадському житті 

підприємницького середовища 

*Середнє за десятибальною шкалою значення менше 5 означає більшу 

схильність до згоди з твердженням у лівій колонці, більше 5 – схильність до 

згоди з твердженням у правій колонці. 

 

 

За таких умов переважна більшість молоді об’єктивно виявляється 

позбавленою можливостей реалізувати свій політичний потенціал та ідейні 

уподобання в межах наявних політичних сил. Через це в уявленнях сучасної 



262 

 

 

 

молоді політика має вигляд «брудної справи» й асоціюється виключно з 

корупцією, безпринципністю та аморальністю. 

 

 

 Прихильність молоді до ідейно-політичних течій 

в Україні у 2012 р., %
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Рис. 3.13. Розподіл ідейно-політичних уподобань української молоді 

(складено автором) [729, с. 62] 

 

 

Штучно звужені можливості щодо політичної самореалізації і, як 

наслідок, усвідомлення безперспективності політичної діяльності 

обумовлюють деформацію політичних настанов сучасної молоді. Переважна 

більшість молодих людей демонстративно усувається від політики, не 

вбачаючи в цій сфері перспектив для особистісного зростання або 

розглядаючи політику лише як можливість тимчасового заробітку під час 

різноманітних політичних акцій (масових заходів, передвиборчих кампаній 

тощо). Найбільш соціально активні представники молоді зосереджують 

зусилля на пошуках способів і методів реалізації своїх політичних амбіцій. 

Обмежені матеріально-технічні та фінансові можливості обумовлюють 

переорієнтацію цієї частини молодих людей на неконвенціональні, 
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нелегальні методи політичної боротьби. Їх пошуки зміщуються в бік 

субкультурного середовища, ідей радикалізму та різних форм нетерпимості, 

які згодом набувають демонстративно-епатажного вигляду. Через шокуючі та 

екстравагантні форми політичної маніфестації, зокрема й через використання 

насильства, молоді активісти намагаються насамперед донести до 

суспільства свої погляди та бачення. Слушною в цьому контексті видається 

думка М. Романова, який вважає, що насильство за своєю природою є 

методом провадження політичної боротьби соціальних груп, які прагнуть 

змінити або зберегти своє становище в суспільстві, але не мають для цього 

необхідної соціальної підтримки [644].  

Таким чином, екстремізм у молодіжному середовищі цілком доцільно 

розглядати як використання крайніх засобів для розв’язання суперечностей, 

накопичених у політичній сфері. Термін «крайній» у цьому контексті варто 

розуміти як соціальний негативізм, що ігнорує норми суспільної етики і 

моралі й виявляється в утисках законних прав та інтересів окремих індивідів 

або соціальних груп. Тому ми погоджуємось з думкою В. Бурковської, яка 

пропонує розглядати екстремізм «…як особливий стан свідомості 

представників певної національної, релігійної, культурної спільноти, що 

характеризується відчуттям надцінності ідей, що сповідуються, тотальним 

беззастережним підпорядкуванням свого життя їх реалізації, запереченням 

існування альтернативного світогляду, прихильністю до крайніх, іноді 

насильницьких методів досягнення обраних цілей» [89, с. 2]. 

Подібне політичне позиціонування об’єктивно вимагає конструювання 

образу «ворога», на якого має спрямовуватися накопичений негативізм та 

агресія. Як правило, об’єктами ненависті стають представники етногруп, 

окремих релігійних громад, а в деяких випадках – і ЛГБТ-спільнот. 

Найвищий рівень агресивності з боку молоді виявляється у сфері 

міжнаціональних та етноконфесійних відносин. Це відбувається внаслідок 

кризи ідей і принципів толерантності серед молоді внаслідок впливу низки 

несприятливих соціально-економічних і соціокультурних чинників, що 
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призводить до появи й поширення ксенофобських штампів і стереотипів на 

побутовому рівні щодо осіб різних національностей та віросповідань, 

провокує суттєве збільшення кількості злочинів, скоєних на расовому, 

етнічному та релігійному ґрунті. У політичній площині ксенофобські настрої 

виявляються через вибудовування негативних асоціативних ланцюгів, у яких 

реальна або уявна деструктивна діяльність окремих політичних діячів 

пов’язується насамперед з їхнім етнічним походженням, релігійними 

уподобаннями або залежністю від фінансової підтримки олігархічних груп, 

які поєднують осіб певної національності.  

Поширення побутової ксенофобії обумовлює розширення діяльності 

політичних партій і суспільно-політичних рухів, які, відстоюючи ідеї 

моноетнічності українського суспільства, втягують в орбіту своєї діяльності 

депривовані, радикально налаштовані прошарки молодіжного середовища. 

Крім того, особливе занепокоєння викликає зростання кількості 

незареєстрованих праворадикальних молодіжних груп, які, використовуючи 

сучасні телекомунікаційні можливості, здійснюють масоване пропагування 

ідей міжетнічної нетерпимості, ксенофобії, расизму та ультранаціоналізму. 

Доводиться констатувати, що сьогодні в українському сегменті світової 

мережі Інтернет досить поширеним явищем є «кібер-екстремізм», що 

поєднує низку сайтів, чатів, груп у соціальних мережах, блогів тощо, через 

які відбувається тиражування екстремістських ідей, мобілізація активістів 

для організації та здійснення заходів екстремістського характеру. Незначний 

рівень реальної підтримки у суспільстві, обмежені матеріально-технічні 

ресурси, тиск з боку правоохоронних і безпекових органів змушують 

екстремістськи налаштованих осіб переносити свою діяльність до 

віртуального простору. Це дозволяє консолідувати прихильників 

різноманітних радикалістських ідеологічних доктрин і забезпечувати 

планування протиправних заходів, дотримуючись при цьому певних умов 

конспірації своєї діяльності. 
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Характерним прикладом є результати моніторингового дослідження 

«Вибори до Верховної Ради та ксенофобські настрої в соціальних мережах», 

проведеного у 2012 р. представниками недержавної громадської організації 

«Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії». За даними 

цього дослідження, найбільше молодіжних екстремістських груп і спільнот 

зосереджено в соціальних мережах Facebook і ВКонтакте, через які 

відбувається поширення значної частини ксенофобських матеріалів. За 

характером спрямованості інформаційних повідомлень та реакцією на них 

цільових аудиторій здійснено розподіл виявів нетерпимості. На підставі 

аналізу моніторингових даних встановлено: найбільшу увагу молоді (53,3%) 

привертають матеріали, що містять елементи національної нетерпимості. 

Наступними є расова нетерпимість (22%), релігійна нетерпимість (12%), 

нацистська пропаганда (8,7%) та регіональна нетерпимість (4%) [453].  

Причиною поширення інтолерантних поглядів і збільшення різних 

форм нетерпимості, на нашу думку, є несформованість концепції 

патріотичного виховання в державі. На сьогодні патріотизм, 

квінтесенціально представлений формулою українською національної ідеї, 

здебільшого ототожнюється з націоналістичним проектом розбудови 

української державності, у якому домінантне становище посідає етнічний 

чинник. Такий підхід, зважаючи на особливості етнонаціонального складу 

населення, його мовного і культурного розмаїття, закладає глибинні 

суперечності між різними регіонами України. Надалі це провокує появу 

соціально-групових суперечностей і конфліктів, які мають яскраве етнічне 

забарвлення. Серед різних форм нетерпимості виразною стає регіональна 

нетерпимість, обумовлена національно-культурними відмінностями окремих 

регіонів України.  

Через це в сучасному побутовому і політичному дискурсі значного 

поширення набула низка етнотопонімів, що мають виключно образливий і 

принизливий зміст (наприклад, «жид», «кацап», «даунбас», «хохол», 

«галицай» тощо та ін.). Як наслідок, масоване тиражування таких негативно 
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забарвлених семантем посилює рівень етнонаціонального й соціального 

напруження в українському суспільстві. Експертне опитування, проведене у 

2013 р. недержавною громадською організацією «Інститут прав людини і 

запобігання екстремізму та ксенофобії», засвідчило, що переважна більшість 

респондентів (50%) вважає неприпустимим використання такої лексики в 

побутовому спілкуванні і публічних виступах (рис. 3.14.) [236]. 

 

28

22

50

Ці слова можуть вільно

використовувати усі громадяни

Пересічні громадяни на відміну від

публічних політиків мають право

використовувати таку лексику

Ніхто не має права вживати таку

лексику

 

Рис. 3.14. Розподіл відповідей експертів на питання: «Чи є 

конфліктний потенціал у використанні політичними діячами деяких 

етнотопонімів?», % [236] 

 

 

Варто відзначити, що в сучасному українському політикумі орієнтація 

на радикалізм стає своєрідним модним трендом. Системна криза 

українського суспільства об’єктивно створює умови для депривації значної 

частини населення. Відповідно, намагання використати протестну 

налаштованість й активність цих прошарків задля досягнення певних 

політичних цілей зумовлює появу низки політичних піар-проектів, що 

позиціонують себе як радикальна альтернатива й претендують на 

представництво інтересів саме маргіналізованої частини населення. Серед 

таких проектів необхідно відзначити Радикальну партію Олега Ляшка, 

Всеукраїнську політичну партію «Братство» Д. Корчинського, Прогресивну 

соціалістичну партію України Н. Вітренко тощо. У своїй риториці 
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представники цих об’єднань, намагаючись підкреслити власну національну 

ідентичність і патріотизм, експлуатують теми етнонаціональної 

інтолерантності. 

Серед чинників ескалації політичного радикалізму та екстремізму в 

молодіжному середовищі України необхідно зазначити надмірну 

поляризацію політичної системи й високий рівень недовіри з боку населення 

до органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Український соціум перебуває в стані перманентної кризи, що охоплює 

усі сфери суспільного життя. За таких умов поляризація політичної системи 

відбувається через виникнення соціально-групових суперечностей і 

конфліктів внаслідок загострення насамперед соціально-економічних 

розбіжностей. Це неухильно провокує зростання протестних настроїв серед 

населення. Різні політичні сили, змагаючись між собою за владу і 

спекулюючи на соціальних антагонізмах, посилюють ці настрої, які під 

впливом випадкових факторів можуть перерости в протестні заходи, масові 

безпорядки, блокування діяльності адміністративних установ тощо. 

Наявність стійкого рівня протестності у свідомості населення України 

засвідчують результати досліджень, проведених Інститутом соціології НАН 

України. Відповідно до цих даних, переважна більшість населення оцінює 

політичну ситуацію, що склалася в Україні, як напружену (61%), тоді як 

благополучною її вважають лише 1,9% опитаних (рис. 3.15.) [714, с. 494].  
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Рис. 3.15. Оцінка населенням політичної ситуації в Україні у 2010 р. 

(складено автором) [714, с. 494] 

 

 

На нестабільність внутрішньополітичної ситуації вказують масштабні 

протестні політичні заходи в Україні протягом 1990–2014 рр. (студентське 

голодування в Києві («Революція на граніті») восени 1990 р., похорон 

Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира в липні 1995 р. 

(«Чорний вівторок»), «Україна без Кучми» 2000–2001 рр., «Повстань, 

Україно!» 2002–2003 рр., Помаранчева революція в листопаді – грудні 

2004 р., «Євромайдан» у листопаді 2013 р. – березні 2014 р., численні вияви 

сепаратизму в Донецькій, Луганській та Харківській областях, що 

розпочалися в березні 2014 р. тощо). Зазначені заходи супроводжувалися 

масовими безпорядками, силовими сутичками активістів опозиційних 

політичних сил з представниками правоохоронних органів, блокуванням 

адміністративних установ тощо. 

Поширенню радикалістських ідей та екстремістських практик в 

українському суспільстві сприяє порівняно невисокий авторитет органів 
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державної влади та управління серед населення. Неспроможність вирішити 

нагальні соціальні проблеми й корумпованість посадових осіб зумовлюють 

поглиблення соціальних суперечностей та формування в масовій свідомості 

стійкої недовіри до органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Упевненість же в нелегітимному характері набуття й реалізації владних 

повноважень сприяє поширенню нігілістичних настанов, що обґрунтовують 

необхідність змін антиправовими шляхами.  

Зазначене підтверджуються даними, наведеними в щорічній доповіді 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України 

про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року) «Участь молоді в 

суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри». Автори цього документа, 

посилаючись на результати соціологічного дослідження, оприлюдненого 

Українським фондом демократії «Спочатку люди», констатують, що 

переважна більшість населення України вважає дії влади непрозорими через 

відсутність ефективних механізмів громадського контролю. Судова система 

значною мірою залежить від позиції владної верхівки, що, відповідно, 

ставить під сумнів реальне дотримання принципу верховенства права в 

Україні (опитування проведено за 10-бальною шкалою, табл. 3.2) [729, с. 55]. 

Ставлення населення до органів державної влади та управління 

ілюструють і результати досліджень, проведених Інститутом соціології НАН 

України. 

На підставі цих даних встановлено, що переважна більшість населення 

намагається не звертатися до правоохоронних органів, органів прокуратури, 

суду та місцевих органів виконавчої влади. Переважна більшість осіб, які 

зверталися до них, були незадоволеними результатами розв’язання своїх 

проблем (рис. 3.16.) [714, с. 498–499]. 
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Таблиця 3.2  

Оцінка респондентами прозорості та легітимності влади,  

громадського контролю за її діями* 

Висловлювання 1 Середнє 

 

Висловлювання 2 

18–

35 

років 

36–

59 

років 

 

Дії влади закриті та непрозорі 

для громадськості 

4,2 4,2 Дії влади мають відкритий та 

прозорий для громадськості характер 

Влада може робити, що 

схоче, механізми 

громадського контролю за її 

діями відсутні 

3,6 3,6 Влада підзвітна та підконтрольна 

громадськості у своїх діях 

Силові структури (міліція, 

прокуратура, СБУ) постійно 

втручаються у сферу 

політичної і громадської 

активності 

4,5 4,4 Правоохоронні органи, прокуратура 

та СБУ не втручаються у сферу 

політичної і громадської активності 

Президент України та його 

адміністрація фактично 

монополізували владні 

повноваження 

4 3,9 Є чіткий та дієвий розподіл 

повноважень між різними гілками та 

органами влади (Верховною Радою 

України, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів, судами) 

Мій голос на виборах нічого 

не значить 

4,4 4,4 Мій голос може вплинути на 

результати виборів 

Закони повністю ігноруються 

владою 

3,8 3,6 Усі закони беззаперечно 

виконуються 

Суди залежать від влади 3,3 3,3 Суди не залежать від влади 

Рівності громадян перед 

законом немає 

4,5 4,2 В Україні існує реальна рівність усіх 

громадян перед законом 

*Середнє за десятибальною шкалою значення менше 5 означає більшу 

схильність до згоди з твердженням у лівій колонці, більше 5 – схильність до 

згоди з твердженням у правій колонці. 

 

Крім того, результати соціологічних опитувань засвідчили, що 

населення вкрай низько оцінює ефективність роботи вищих органів 

державної влади України. 
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Рис. 3.16. Результати звернень населення у 2010 р. до 

правоохоронних органів, судових інстанцій, органів прокуратури та 

місцевих органів виконавчої влади (складено автором) [714, с. 498–499] 

 

 

Так, за даними недержавної громадської організації «Інститут прав 

людини і запобігання екстремізму та ксенофобії», у 2013 р. населення 

України вважало неефективною діяльність Верховної Ради України (75%), 

Кабінету Міністрів України (78,1%) і судової системи (93,1%) (рис. 3.17.) 

[236]. 
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Рис. 3.17. Оцінка населенням ефективності роботи вищих органів 

державної влади України у 2013 р., % [236] 

 

 

Рівень довіри молоді до діяльності органів державної влади та 

управління унаочнюють результати соціологічного дослідження «Молодь 

України: спосіб життя та ціннісні орієнтації», наведені в колективній 

монографії фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України «Молодь та молодіжна політика в Україні: 

соціально-демографічні аспекти». Так, переважна більшість респондентів 

віком від 15 до 34 років не відчуває на собі позитивних результатів реалізації 

державної молодіжної політики в Україні (рис. 3.18.) [451, с. 212].  
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Рис. 3.18. Розподіл респондентів різних вікових груп за відповідями 

на запитання «Чи відчуваєте Ви реалізацію державної молодіжної 

політики в Україні?», % (складено автором) [451, с. 212] 

 

 

Отже, рівень довіри до владних інституцій в Україні невисокий. 

Стабільно високий рівень недовіри мають правоохоронні органи, суди, 

органи прокуратури та місцеві органи виконавчої влади. Підставою такого 

ставлення є значна корумпованість посадових осіб, ресурсна обмеженість 

органів державної влади та управління щодо вирішення нагальних 

соціальних проблем. Відповідно, наслідками усвідомлення безпорадності 

органів влади у сфері забезпечення належного рівня життя населення, 

формування посилених окремими засобами масової інформації негативних 

асоціацій із діяльністю посадових осіб, є поширення й укорінення в масовій 

молодіжній свідомості правового нігілізму та інтолерантних ідей, що 

неухильно призводить до радикалізації молодіжного соціуму й появи 
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екстремістських груп, які, використовуючи насильницькі методи політичної 

боротьби, намагаються змінити актуальну суспільно-політичну ситуацію 

відповідно до своїх бачень. 

Таким чином, аналіз особливостей поширення політичного радикалізму 

та екстремізму в молодіжному середовищі України засвідчив, що вагомим 

чинником його ескалації є брак дієвих механізмів політичної соціалізації 

сучасної молоді. Це зумовлює поступове відчуження молоді від політичних 

процесів, поширення абсентеїстських настанов та відмови від демократичних 

форм політичної участі. Порушення процесу політичної соціалізації 

молодого покоління обумовлює невизначеність його суспільних та ідейно-

політичних орієнтацій та спричинює пошуки молодими людьми 

альтернативних шляхів реалізації свого політичного потенціалу. Зазвичай ці 

пошуки зосереджуються на субкультурних формах політичної активності, 

ідеях радикалізму та політичного епатажу. Саме через шокуючі форми 

політичної маніфестації соціально активна молодь намагається донести до 

суспільства свою ідеї та бачення. Своєю чергою, це створює живильний 

ґрунт для поширення екстремістських виявів у молодіжному середовищі. 

Така протестна активність молоді неодмінно вимагає створення образу 

«ворога», сутнісні риси якого найлегше визначаються в етнонаціональній та 

релігійній площинах. Це зумовлює поширення на побутовому рівні 

ксенофобських штампів та інтолерантних уявлень про представників 

окремих етногруп та релігійних громад, сприяє нагнітанню 

міжнаціонального та етноконфесійного напруження в суспільстві і досить 

легко піддається політизації. Як наслідок, з’являються формальні та 

неформальні суб’єкти політики, ідеологічним змістом діяльності яких є 

різноманітні версії етноцентризму. Характерною ознакою сучасних 

екстремістських об’єднань є віртуалізація діяльності шляхом її перенесення 

до світової мережі Інтернет, що дозволяє забезпечувати відносно ефективну 

інформаційно-пропагандистську діяльність, консолідувати своїх 
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прихильників та тривалий час конспірувати планування й підготовку 

протиправних дій. 

Серед інших суспільно-політичних причин і чинників ескалації 

політичного радикалізму та екстремізму необхідно відзначити надмірну 

поляризацію політичної системи та високий рівень недовіри населення до 

органів державної влади та управління. Це обумовлюється системною 

кризою українського суспільства, загостренням боротьби за владу окремих 

політичних сил, які на хвилі соціального невдоволення намагаються здобути 

певний рівень популярності та підтримки серед населення. Відповідно, 

падіння авторитету органів державної влади провокує появу в масовій 

свідомості протестних настроїв, що згодом набувають яскраво вираженого 

екстремістського забарвлення, обґрунтовуючи й легітимізуючи застосування 

насильства як найбільш прийнятного та ефективного методу політичної 

боротьби. Зважаючи на це, актуальними завданнями для органів державної 

влади та управління є розробка й впровадження заходів несилового впливу, 

що сприятимуть деактуалізації суспільно-політичних чинників ескалації 

радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Екстремізм є різновидом протиправної діяльності, суб’єкти якої 

орієнтуються на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації й захоплення 

влади у державі. Поширення радикалістських настанов та екстремістських 

настроїв у суспільстві відбувається внаслідок загострення соціально-

економічних, соціокультурних, суспільно-політичних проблем, ескалації 

напруження в системі етноконфесійних відносин тощо. 

Базові засади поширення виявів екстремізму, безумовно, перебувають у 

соціально-економічній площині. Суспільні трансформації 1990-х рр. 

зумовили появу низки економічних катаклізмів, що спричинили ескалацію 

напруження у сфері міжнаціональних та етноконфесійних відносин, 
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каталізували поляризацію політичної системи суспільства та призвели до 

соціокультурної кризи, яка негативно позначилася на соціальному 

становленні і розвитку сучасної молоді. За таких умов протестно-активістські 

форми суспільної маніфестації окремих індивідів і соціальних груп є 

закономірною реакцією маргіналізованих, депривованих прошарків 

населення на стрімке збідніння, соціальне приниження і відсутність 

перспектив у майбутньому. Відповідно, ці кризові процеси, які набули 

системного характеру, спричинили розвиток низки девіантних і 

делінквентних тенденцій у молодіжному середовищі, що, як наслідок, 

створило живильний ґрунт для появи та поширення екстремізму. 

Скорочення та комерціалізація закладів, що забезпечують змістовне 

дозвілля молоді (спортивних, культурно-мистецьких тощо), неможливість 

реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал зумовлюють 

звернення молоді до альтернативних форм вияву своєї індивідуальності. 

Саме це нерідко спричинює десоціалізацію молодої особистості та появу в 

неї алгоритмів деструктивного мислення.  

Зазначені девіації, що супроводжуються формуванням систем 

цінностей, які заперечують, а в окремих випадках і відкидають 

загальновизнані ціннісні пріоритети суспільства, посилюються поширенням 

алкоголізму та наркоманії у молодіжному середовищі. Як наслідок, ці 

тенденції стають підставою для протиправної поведінки, криміналізації 

молодіжного середовища та звернення його найбільш радикально 

налаштованих представників до насильницьких, екстремістських методів 

досягнення своєї мети. 

На сьогодні загрозливих масштабів набуло освоєння суб’єктами 

екстремістської діяльності можливостей інтернет-простору та соціальних 

мереж, де відбувається масоване тиражування та пропаганда інтолерантних 

настанов, поширення провокативної інформації тощо. Фактично, сучасні 

інформаційно-комунікативні технології стали вагомим інструментом 

консолідації екстремістськи налаштованих осіб, що забезпечує перетворення 
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нечисленних екстремістських груп на організаційно стійкі, відмобілізовані 

угруповання. 

У цілому необхідно зазначити, що екстремізм є суспільно небезпечним 

явищем, існування якого зумовлюється низкою соціально-економічних, 

суспільно-політичних та соціокультурних факторів і характеризується 

здатністю поширюватися на різні сфери суспільного життя. На сьогодні 

особливо небезпечним є поширення екстремістських ідей і практик у 

молодіжному середовищі. Особливості реалізації екстремістських ідей серед 

молодих людей обумовлені незавершеністю процесів їхнього духовного та 

соціального розвитку, несформованістю політичної та правової культури. 

Через це молодіжне середовище є найбільш сприйнятливим і схильним до 

засвоєння екстремістських ідей і реалізації відповідних соціальних практик. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ 

ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ 

4.1. Концептуальні засади політики запобігання і протидії 

поширенню молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в 

Україні 

 

Безпечне існування є однією з базових потреб індивіда та суспільства. 

Проте потреба в захищеності держави внаслідок поширення загроз і викликів 

її національній безпеці з боку суб’єктів екстремістської діяльності резонує з 

відсутністю відповідних розробок щодо попередження та нейтралізації цих 

деструктивних впливів. 

Небезпечність екстремізму полягає в підвищенні рівня конфліктності у 

взаємовідносинах між різними соціальними й національними групами, 

провокуванні застосування насильницьких дій з метою досягнення 

політичних цілей. Задля досягнення певних політичних цілей суб’єктами 

екстремістської діяльності можуть застосовуватися різні методи 

насильницького характеру, що завдають шкоди життю і здоров’ю громадян.  

Особливо небезпечною є схильність до застосування суб’єктами 

екстремістської діяльності терористичних методів. Аналізуючи 

співвідношення категорій політичного екстремізму та тероризму, Ці форми 

деструктивного впливу на суспільство й державу є вагомою загрозою для 

стабільного розвитку різних сфер суспільного життя, оскільки екстремістські 

дії є інструментом соціального тиску, а реалізація терористичних акцій 

передбачає поширення алармістських настроїв серед населення й створення в 

суспільстві психологічної атмосфери недовіри та страху.  

Суспільна небезпечність екстремізму полягає в тому, що він здатен 

набувати безлічі форм, має високий рівень адаптивності та здатність до 

мімікрії в мінливих соціальних умовах. Надалі ці обставини суттєво 

ускладнюють своєчасне виявлення та деактивацію екстремістських дій.  
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Сучасний дослідник феномену екстремізму Р. Тамаєв зазначає: 

«Екстремізм здійснює деструктивний вплив у політичній сфері, де 

використання крайніх заходів і методів здійснюється з метою боротьби за 

владу» [696, с. 26]. Особливістю явища в цій сфері суспільних відносин 

науковець називає його здатність синтезувати екстремістські вияви, що 

мають місце в інших сферах суспільного життя, надаючи їм політичного 

спрямування [696, с. 26–27]. Через це ідейна природа екстремізму, як слушно 

зауважує С. Воронцов, ґрунтується на прагненні знищити наявну систему 

державно-правових і суспільних відносин або, навпаки, зберегти її в 

незмінному вигляді [144, с. 3]. Науковець підкреслює, що в сучасних реаліях 

ці різновиди екстремізму є взаємообумовленими та тісно взаємопов’язаними 

[144, с. 3]. Тому інкорпорація та укорінення у свідомості індивідів таких 

антиправових, нігілістичних ідеологем, посилених націоналістичними або 

ерзац-релігійними конструктами, сприяє виробленню та реалізації системи 

дій або вчинків, що грубо порушують принципи мирного співіснування 

індивідів, створюють загрозу для життя і здоров’я громадян, сприяють 

нагнітанню суспільно-політичного напруження в суспільстві.  

Наслідки системної суспільної кризи найбільше позначаються на 

формуванні ідейно-політичних та соціокультурних уподобань населення. 

Брак ідейного «запасу міцності», належного життєвого й професійного 

досвіду сприяє виробленню в депривованих прошарків населення схильності 

до сприйняття радикалістських поглядів і переконань, швидкого накопичення 

негативного протестного потенціалу та прагнення його реалізувати в 

найбільш екстремальних, деструктивних формах соціальної практики. 

Основною метою діяльності екстремістських угруповань, як обґрунтовано, на 

нашу думку, вважає В. Котляров, у разі неможливості змінити наявний 

державний, конституційний лад, є набуття можливостей сталого впливу на 

процес формування й ухвалення державних рішень, вироблення зовнішньої і 

внутрішньої політики країни [330, с. 207]. 

Специфіка виявів екстремізму в молодіжному середовищі 
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обумовлюється насамперед особливостями свідомості сучасної молоді, які 

можна відстежити за її соціальною поведінкою. Сутнісні сторони молодіжної 

свідомості визначаються впливом процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Через це система протидії екстремізму має вибудовуватися на визначенні 

причин і чинників, що примушують молодь звертатися до екстремістських 

практик маніфестації своєї соціальної активності, встановленні та ліквідації 

недоліків державної молодіжної політики. 

Аналіз практики виявів екстремізму засвідчує, що екстремістським 

вчинкам зазвичай передує нагнітання протестних настроїв серед молоді та 

провокування конфліктних ситуацій у суспільстві. Цитований вище 

В. Котляров схильний трактувати протестну активність молоді як особливу 

форму девіантної поведінки, основою якої є молодіжний радикалізм й 

екстремізм, що виступають своєрідними специфічними індикаторами стану й 

тенденцій розвитку мотиваційних і ціннісних основ поведінки значних 

соціальних груп, показником їх реакції на соціально-економічні зміни [331, 

с. 7]. 

Небезпечність поширення радикалістських настанов у молодіжному 

середовищі, збільшення кількості злочинів екстремістського характеру 

посилюється такими якісними характеристиками екстремістських 

молодіжних угруповань, як відносно високий рівень згуртованості, наявність 

криміногенного потенціалу, можливості щодо швидкого встановлення 

міжрегіональних і міждержавних зв’язків, гнучкість і мобільність 

організаційної структури. Беззаперечним є той факт, що ефективність 

побудови демократичних інституцій та громадянського суспільства залежить 

від рівня дотримання принципів плюралізму ідей, толерантного ставлення до 

думок меншості, забезпечення в межах держави умов для мирного 

співіснування культур різних народів, становлення й розвитку 

міжконфесійної та міжетнічної злагоди, політичної стабільності в державі 

тощо. Задля відносно неконфліктного існування та розвитку суспільства 
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держава має визначити й забезпечити реалізацію форм демократичної участі 

молодого покоління в політичному житті суспільства.  

Виконання цих завдань є можливим за умови актуалізації розроблення 

комплексу заходів із запобігання та протидії політичному радикалізму та 

екстремізму в молодіжному середовищі, їхнього впровадження в практику 

діяльності органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної 

молодіжної політики в Україні. Разом з тим система протидії цим явищам з 

боку держави не може набувати вигляду односторонніх заборон і каральних 

заходів, оскільки це лише призведе до активізації протестних настроїв у 

молодіжному середовищі. Реальної деактивації та зниження деструктивного 

й конфліктогенного потенціалів суб’єктів молодіжного екстремізму, 

зменшення їхніх мобілізаційних можливостей можна досягти за умови 

колективної участі та відповідальності всіх учасників процесу політичної 

соціалізації та адаптації молоді. 

Сучасний стан суспільно-політичного розвитку України відзначається 

поширенням деструктивних тенденцій і процесів, зростанням різних форм 

нетерпимості та ворожнечі: релігійної, національної, політичної тощо. Так, в 

аналітичному звіті Українського незалежного центру політичних досліджень 

«Дискримінація в Україні – проблеми й перспективи їх подолання» (вересень 

2012 р.) зазначено: «…Деякі політичні партії та кандидати використовують 

ксенофобську, антисемітську та антитатарську риторику. Існують веб-сайти, 

на яких регулярно з’являються расистські та ксенофобські матеріали; злісні 

випади проти ромів помічені на Інтернет-форумах» [68]. 

Експертами Державного інституту сімейної та молодіжної політики 

Мiнiстерства молоді та спорту України у щорічній доповіді Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище 

молоді в Україні «Молодь в умовах становлення незалежності України 

(1991–2011 роки)» відзначалася тенденція поширення ксенофобських та 

расистських настроїв у молодіжному середовищі. Увага, зокрема, зверталася 

на активізацію праворадикальної субкультури скінхедів, які активно 
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застосовують насильство проти іноземних студентів, шукачів притулку, 

біженців та іммігрантів [450, с. 275]. У цьому контексті, аналізуючи 

проблеми виховання толерантної особистості, формування толерантних 

міжетнічних відносин у сучасному українському суспільстві, вітчизняна 

дослідниця І. Жданова зазначає, що особливо тривожною видається ситуація 

фактичної безкарності злочинів, скоєних на ґрунті національної або расової 

неприязні. Вона наголошує: «Більшість випадків або взагалі не фіксується 

органами правопорядку, а якщо і фіксується, то злочинці не несуть належної 

відповідальності. Крім того, поза увагою залишаються керівники і 

організатори угруповань. Відсутня ефективна протидія поширенню 

літератури, інших інформаційно-методичних матеріалів (відеоролики, 

навчальні фільми тощо)… Громадськості не відомо і хто фінансує 

подібні організації» [223].  

За результатами спільного дослідження «Права людини в Україні, 

рівень ксенофобії, ставлення до різних соціальних груп та регіональна 

толерантність», проведеного в листопаді 2011 р. КМІС та ІПЛЕКС, 

відзначалося суттєве зростання рівня ксенофобії протягом 1994–2011 рр. З 

рис. 4.1 випливає, що максимальний рівень ксенофобії спостерігався у 

2007 р., а протягом 2008–2011 рр. простежувалася тенденція стабілізації 

цього показника [550].  

У цьому контексті ми підтримуємо думку Л. Баєвої, яка цілком 

обґрунтовано вважає, що психологічними джерелами екстремізму є 

інтелектуальна та моральна обмеженість особи, що сприяє утвердженню в неї 

самовиправдання за будь-які дії. Морально слабкорозвинена людина, 

зазначає Л. Баєва, як правило, завжди задоволена собою й бачить недоліки 

виключно в інших. Вона звикла винити усіх у своїх невдачах, а недостатність 

творчих та інтелектуальних здібностей компенсує грубістю, агресивними 

випадами, погрозами, застосуванням насильства [43]. 
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Рис. 4.1. Динаміка рівня ксенофобії в Україні (1994–2011 рр.) [550] 

 

 

Деякі вітчизняні науковці, зокрема В. Бакальчук, В. Головко та ін., 

констатують, що «…міжетнічна нетерпимість та злочини на її основі 

тривалий час не були характерними для українського суспільства» [48, 

с. 117], а «…екстремізм в сучасній Україні перебуває ще в зародковому 

стані» [162, с. 276]. Проте розширення функціональних можливостей 

інформаційно-комунікативних технологій сприяє налагодженню фінансової, 

матеріально-технічної, ідеологічної, інформаційно-психологічної, тактико-

стратегічної співпраці різноманітних екстремістських угруповань як 

усередині країни, так і на міжнародному рівні. Російський науковець Р. Гетц 

з цього приводу слушно зауважує, що світова глобалізація, розвиток 

інформаційного суспільства, поява мережевих технологій і вдосконалення 

інноваційного потенціалу виробничої сфери зумовлюють використання 

політичними екстремістами новітніх методів і засобів у своїй діяльності, що 

обумовлює необхідність вироблення адекватної системи протидії цьому 

явищу [153, с. 3]. 



284 

 

 

 

У моніторинговому дослідженні «Вибори до Верховної Ради та 

ксенофобські настрої в соціальних мережах», проведеному у 2012 р. 

фахівцями ІПЛЕКС, з цього приводу, зокрема, констатується: 

«…Екстремістські партії, рухи та групи декілька останніх років активно 

використовують Інтернет і, зокрема, соціальні мережі для поширення свого 

впливу. Основною цільовою групою при цьому є молодь. Вказаний тренд 

характерний для всіх суспільств, де інтернетизація охоплює 10% населення і 

більше» [453]. Тому перед компетентними органами держави, 

відповідальними за забезпечення захисту конституційного ладу та 

національної державності України, в умовах суспільно-політичного 

напруження постає завдання розробити та впровадити принципово нові 

підходи й механізми протидії виявам політичного радикалізму та 

екстремізму в молодіжному середовищі України. 

Екстремізм є надзвичайно мінливим і нестійким явищем, яке 

характеризується перманентними змінами політико-ідеологічного змісту, 

форм маніфестації, характеру суспільної небезпеки, що випливає з 

екстремістської діяльності. Це явище поєднує зарубіжні інформаційні 

впливи, спрямовані на підрив політичної стабільності України, та внутрішні 

проблеми у політиці, економіці, культурі, міжетнічних та міжконфесійних 

відносинах. Тому протидія виявам екстремізму має охоплювати широке коло 

питань щодо усунення причин й умов, які сприяють виникненню екстремізму 

та забезпечують йому певний рівень суспільної підтримки, а також напрямів 

ліквідації наслідків екстремістської діяльності, що вимагає вироблення 

концептуальних засад взаємодії органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства. 

Діяльність держави та недержавних суб’єктів забезпечення 

національної безпеки у сфері профілактики та протидії екстремізму має 

базуватися насамперед на науково обґрунтованих методах і підходах, що 

розкривають системний характер цього явища, сприяють виявленню базових 

причин, умов і факторів виникнення та розвитку суб’єктів екстремістської 
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діяльності. Визначення ідейно-політичної сутності цього феномену, 

особливостей використання націоналістичних та ерзац-релігійних 

конструктів, встановлення його залежності від соціальної, економічної, 

культурної, політичної та психологічної атмосфери, що склалася в 

суспільстві, дозволить розробити та впровадити у практику діяльності 

суб’єктів забезпечення національної безпеки України систему аналітико-

прогностичних заходів. Це сприятиме передбаченню особливостей та 

тенденцій розвитку суб’єктів екстремістської діяльності, дозволить 

мінімізувати їх згубний вплив задля збереження цілісності держави, 

політичної єдності та духовно-культурних засад суспільства.  

Об’єктом злочинних посягань з боку екстремістських угруповань є 

насамперед громадська безпека, порушення якої зумовлює дезорганізацію 

органів державної влади та інститутів громадянського суспільства. Тому 

вагоме місце в системі запобігання та протидії політичному радикалізму й 

екстремізму в молодіжному середовищі України має посідати комплекс 

заходів із профілактики, нейтралізації та припинення акцій екстремістського 

характеру, спрямованих на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в 

країні та її окремих регіонах. Крім того, необхідно стримувати поширення 

деструктивних інформаційних і культурних впливів, загострення 

суперечностей у політичній, соціально-економічній, духовно-культурній та 

етноконфесійній сферах. На наше переконання, це суттєво підвищить 

стійкість держави до викликів і загроз її політичній стабільності та розвитку. 

На сьогодні в науково-експертному середовищі протидія виявам 

екстремізму визначається за політико-правовими засадами. Політичні засади 

протидії екстремізму передбачають розробку та документальне закріплення 

найбільш загальних способів спротиву екстремістській діяльності з боку 

держави. Правові засади втілюються в різноманітних нормативно-правових 

актах, у яких визначаються й конкретизуються принципи та напрями 

протидії, види відповідальності за екстремістську діяльність, порядок і 

правила її реалізації тощо [366, с. 11]. Аналізуючи специфіку співвідношення 
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політичних і правових засад протидії екстремістській діяльності, російський 

науковець Р. Курбанов зазначає, що її забезпечення перебуває у центрі уваги 

державної політики, що виявляється в управлінських рішеннях, які 

виробляються органами державної влади й суспільством. Відповідно, як 

підсумовує дослідник, державна політика є первинною щодо правової 

протидії екстремістській діяльності й втілюється в ній, оскільки політика є 

більш мобільною, ніж право, а тому здатна швидше реагувати на поширення 

екстремістських ідей. У той же час правові норми, спрямовані на протидію 

екстремістській діяльності, акумулюють в собі сутність антиекстремістської 

політики [366, с. 11].  

В. Гурський розглядає припинення активної екстремістської діяльності 

як результат настання однієї з таких ситуацій: 

– силове знищення екстремістської групи;  

– саморозпад екстремістської групи; 

– інтеграція екстремістської групи до суспільства шляхом її 

перетворення на легальну структуру;  

– відмова екстремістів від деструктивних засобів боротьби за умови 

формального збереження екстремістської групи;  

– досягнення екстремістами поставлених цілей, тобто знищення 

наявної соціальної системи й створення нової відповідно до ідейних 

переконань членів екстремістської групи [173, с. 22–23].  

Зазначений науковець, аналізуючи ці ситуації з погляду їхньої 

відповідності інтересам суспільства й держави, підкреслює, що усвідомлення 

загрози з боку екстремістських спільнот, спроби застосування ними 

терористичних методів актуалізують силовий варіант припинення їхньої 

діяльності. Створення умов, необхідних для саморозпаду екстремістської 

групи, інтеграції її представників до суспільства, перетворення 

екстремістського угруповання на легальну структуру або відмова 

екстремістів від деструктивних засобів боротьби вимагають значних витрат 

часу й суспільних ресурсів. Відсутність протидії екстремістській діяльності з 
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боку держави, що неухильно призведе до досягнення цілей, які переслідують 

екстремістські групи, є, безумовно, найбільш неприйнятним [173, с. 23]. 

Зважаючи на це, з метою упередження екстремістських акцій та спроб 

розв’язання конфліктних ситуацій соціально-політичної спрямованості 

насильницьким шляхом, необхідно розробити та впровадити в практику 

діяльності органів державної влади систему виявлення та нейтралізації цих 

деструктивних явищ на стадіях їх зародження та розвитку. Така система 

включатиме не лише правоохоронні, а й соціальні, економічні, політичні, 

соціокультурні та пропагандистські заходи. Завданням реалізації цих заходів 

насамперед має стати здійснення комплексного моніторингу з метою аналізу 

та прогнозування можливого розвитку конфліктних ситуацій як потенційних 

загроз національній безпеці України. У перспективі розробки потребує також 

механізм відповідальності органів державної влади усіх рівнів за ухвалення 

адміністративних, соціальних, кадрових і політичних рішень, що спричинили 

зростання протестних настроїв серед населення, ескалацію суспільно-

політичного напруження в державі або її окремих регіонах, поширення 

виявів нетерпимості та насильства на етнонаціональному та релігійному 

ґрунті. 

У сучасній науковій та спеціалізованій літературі, присвяченій 

проблемам подолання екстремізму, протидія цьому явищу передбачає 

розробку та реалізацію цілеспрямованих заходів культурно-ідеологічного, 

організаційного та правового впливу з метою усунення умов, що 

спричиняють появу й поширення радикалізму та екстремізму. Так, 

М. Алпеєва визначає протидію екстремізму з боку держави як комплекс 

соціальних, політичних, правових, силових та інших заходів, що включають 

систему заборон і настанов імперативного характеру з метою попередження, 

виявлення припинення і розслідування протиправних дій екстремістської 

спрямованості [14, с. 10]. Серед інших завдань антиекстремістської 

діяльності держави варто відзначити необхідність подолання правового 
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нігілізму серед населення й формування шанобливого ставлення громадян до 

правової системи держави. 

Аналіз наукових підходів до протидії виявам екстремізму засвідчує 

наявність теоретично оформлених заходів профілактичного, соціального, 

політичного, правового та кримінально-процесуального спрямування. 

Ефективність дій компетентних органів держави щодо попередження й 

припинення протиправних дій суб’єктів екстремізму значною мірою 

залежить від належного правового забезпечення, що унормовує 

антиекстремістську діяльність органів державної влади, визначає межі їхньої 

компетенції й відповідальності, механізми координації діяльності органів 

державної влади й принципи співпраці з громадськістю, сприяє формуванню 

несприйняття ідеології й практики екстремізму населенням. Вагомим 

чинником нейтралізації таких виявів у суспільстві є діяльність держави щодо 

усунення або мінімізації впливу наслідків соціально-економічних, суспільно-

політичних, соціокультурних негараздів на соціальне самопочуття населення. 

Протидія екстремізму в молодіжному середовищі України має не лише 

базуватися на репресивних можливостях компетентних органів держави, а й 

враховувати ресурси науково-експертного співтовариства, ЗМІ, громадських 

об’єднань тощо. Силове придушення виявів екстремізму може призвести до 

посилення радикалізації депривованих прошарків молодіжного середовища 

та спричинить перехід до терористичних методів розв’язання наявних у 

суспільстві проблем. Тому вагоме місце в системі запобігання та протидії 

політичному радикалізму та екстремізму серед молоді мають посідати 

профілактичні заходи, що повинні здійснюватися на постійній основі.  

Запорукою успішного розв’язання завдань з протидії екстремістській 

діяльності є ґрунтовне вивчення особливостей функціонування суб’єктів 

політики, громадських об’єднань, релігійних громад і накопичення знань про 

них. Визначення їхніх ідеологічних орієнтацій, програмних документів, 

специфіки релігійних текстів дозволяє виявити явні або приховані сенси, 

формулювання, заклики, що містять елементи пропаганди міжетнічної та 
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міжконфесійної ворожнечі, інтолерантні настанови тощо. Пізнання сутності 

та специфічних особливостей екстремістської символіки має базуватися на 

виявленні знаків і символів, що мають певні закодовані смисли і здатні 

впливати на свідомість і поведінку екстремістськи налаштованої молоді.  

Система протидії екстремізму має враховувати значущість 

інформаційного та пропагандистського напрямів, реалізація яких передбачає 

налагодження інформаційного обміну між окремими компетентними 

органами держави (наприклад, органами МВС, СБУ, прокуратури, 

Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної 

моралі тощо); напрацювання механізмів взаємодії між правоохоронними 

органами України й громадськістю та створення каналів інформаційного 

впливу на суспільну свідомість з метою профілактики екстремізму. 

Аналіз практики діяльності компетентних органів держави у сфері 

протидії екстремізму засвідчує, що в окремих випадках має місце недооцінка 

руйнівного потенціалу екстремістських груп. Профілактична діяльність у цій 

сфері характеризується домінуванням спрощеного розуміння проблем і 

завдань, пов’язаних із реалізацією заходів з протидії екстремізму. Брак 

вагомих наукових досліджень унеможливлює виявлення форм і способів 

здійснення екстремістської діяльності, встановлення реальних параметрів 

загроз із боку її суб’єктів. Власне, сам термін «екстремізм» внаслідок 

відсутності його правового визначення перетворюється в сучасних реаліях на 

своєрідну метафору й засіб дифамації політичних опонентів, що призводить 

лише до дискредитації ідеї розробки й впровадження конкретних та адресних 

заходів із попередження екстремізму, блокування його виявів на початкових 

стадіях розвитку. Через це актуальною лишається проблема розробки 

належного нормативно-правового забезпечення антиекстремістської 

діяльності держави, що дозволила б відмежовувати злочини, скоєні з 

хуліганських мотивів, від екстремістськи мотивованих. 

Вагомим елементом протидії екстремізму в сучасному молодіжному 

середовищі України є виховання принципів толерантності. Це дозволить 
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забезпечити поширення ідей толерантності серед молоді шляхом виховання 

терпимості до альтернативних думок, визначення напрямів конструктивного 

вирішення наявних у суспільстві суперечностей і непорозумінь, уникнення 

застосування насильницьких способів розв’язання конфліктних ситуацій. На 

виховання духу толерантності має бути спрямована діяльність закладів 

освіти й культури щодо надання молоді необхідних соціогуманітарних знань 

з проблемних питань правового, культурологічного та політичного 

характеру, формування навичок толерантного ставлення до різних 

соціальних, етнічних і релігійних груп. Вагомою є підтримка державою 

проектів програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на 

виховання терпимості, подолання в суспільстві виявів антигуманізму, 

расизму, ксенофобії, шовінізму тощо. 

Актуальним лишається завдання щодо боротьби з поширенням 

екстремістських настроїв у суспільстві. У цьому контексті необхідно 

забезпечити зміну психології населення, яка б виключала застосування 

насильницьких методів розв’язання наявних суперечностей. Вагому роль у 

цьому процесі мають відігравати інститути громадянського суспільства й 

засоби масової інформації, що повинні сприяти формуванню й утвердженню 

принципів толерантності серед населення. 

Значущим інструментом запобігання й протидії політичному 

радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України є діяльність 

зі зміцнення позицій і статусу традиційних інститутів соціалізації молодої 

особистості (сім’я, школа, групи однолітків тощо). Реалізація цих завдань 

передбачає розробку стратегій соціальної адаптації молоді. На наше 

переконання, перспективними напрямами протидії екстремізму в 

молодіжному середовищі України є: 

– розбудова системи патріотичного виховання молоді, що забезпечує 

утвердження шанобливого ставлення до держави, її інститутів та 

уповноважених нею осіб, її правової системи тощо; 

– цілеспрямоване поширення засобами масової інформації та 
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інститутами громадянського суспільства ідей толерантності, 

міжнаціонального миру та злагоди, забезпечення інформаційної підтримки 

норм і правил поведінки, що виключають використання насильницьких 

методів розв’язання суперечностей суспільного та особистого життя; 

– сприяння реальному залученню молоді до управлінських процесів на 

рівні громадських об’єднань, осередків політичних партій, органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що забезпечить врахування думок та 

реальний вплив представників молодого покоління на суспільне життя; 

– вжиття заходів з боку держави щодо покращення соціально-

економічного та культурного становища молоді шляхом гарантування права 

на перше робоче місце, забезпечення умов для кар’єрного зростання, 

сприяння в здобутті освіти та вирішенні житлового питання тощо, створення 

умов для проведення змістовного дозвілля. Це сприятиме підвищенню довіри 

молоді до державних і політичних інституцій, зміцнить систему духовно-

культурних цінностей молодого покоління, допоможе в забезпеченні 

професійної та творчої самореалізації в межах національної культури;  

– виявлення негативних умов соціалізації та адаптації молоді, що має 

підвищити ефективність профілактичної діяльності органів державної влади 

та сприяти усуненню чинників маргіналізації молодіжного середовища 

України. 

Таким чином, подолати вияви екстремізму серед молоді можливо через 

впровадження дієвої системи виховання молодого покоління, що ґрунтується 

на принципах державності та патріотизму, реалізацію заходів, спрямованих 

на позитивну соціалізацію молодої особистості, залучення молоді до 

суспільно корисних видів діяльності. Розвиток цих напрямів, на нашу думку, 

сприятиме усуненню умов та чинників виникнення екстремізму в 

молодіжному середовищі України, забезпечить сталий і відносно 

неконфліктний розвиток молодого покоління, що базуватиметься на 

принципах толерантності та взаємоповаги. 
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4.2. Інституційно-правове регулювання у сфері запобігання і 

протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в 

молодіжному середовищі України 

 

Масштабне, але водночас не завжди обґрунтоване й продумане 

реформування воєнної та правоохоронної сфер в Україні на початку 1990-

х рр. зумовило стрімку криміналізацію різних аспектів суспільного життя, що 

спричинило значне падіння життєвого рівня населення, недовіру до органів 

державної влади та управління. Ескалація суспільно-політичного напруження 

та зростання протестних настроїв серед населення призвели до появи нової 

категорії злочинів, що посягають на національну й громадську безпеку 

країни.  

Значною мірою розвиткові цих деструктивних явищ сприяла 

дезорганізація правоохоронної сфери країни, що супроводжувалася 

згортанням системи профілактики правопорушень, невизначеністю 

правового забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо 

попередження та протидії новим формам злочинності, незадовільною 

матеріально-технічною базою правоохоронної системи, поширенням корупції 

та відпливом висококваліфікованих кадрів. Існування таких деструктивних 

явищ створило реальну загрозу для безпеки особи, суспільства та держави.  

Брак досвіду та аналітичної інформації щодо специфіки діяльності 

суб’єктів екстремізму, методів попередження й припинення кримінальних 

діянь, що скоюються екстремістськи налаштованими індивідами та 

угрупованнями, час від часу призводив до виникнення спонтанних вибухів 

протестної активності громадян. Такі спалахи набували широкого 

суспільного резонансу та вимагали значних ресурсів для локалізації цієї 

протестної стихії й ліквідації її руйнівних наслідків. Як правило, відсутність 

ефективної системи профілактики екстремістських дій та вчинків 
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зумовлювала застосування виключно силових методів впливу з боку держави 

для їхнього припинення. 

У сучасній науковій літературі досить часто наводиться визначення 

«молодіжний екстремізм», що свідчить насамперед про намагання деяких 

дослідників обґрунтувати поширення екстремістських ідей серед молоді у 

вигляді окремого різновиду екстремістської діяльності. Проте виділення 

молодіжного екстремізму як окремого явища видається нам досить 

суперечливим, адже екстремізм є багатовимірним соціально-негативним 

явищем, що має значні мімікрійні й адаптаційні можливості, які дозволяють 

йому поширюватися на різні сфери суспільного життя. Через це у чистому 

вигляді екстремізм не існує, адже він є результатом наявних у суспільстві 

політичних, соціокультурних та соціально-економічних протиріч.  

Саме тому кореляція між власне екстремізмом і молодіжним 

екстремізмом як його окремим різновидом є досить умовною, адже значним 

сегментом соціальної бази суб’єктів екстремістської діяльності є саме 

молодь. Зважаючи на це, аналіз інституційно-правового забезпечення 

запобігання й протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в 

Україні має відбуватися на загальних засадах, які встановлює чинне 

законодавство України. Разом з тим доцільним видається фокусування 

дослідницького інтересу на проблемах ранньої діагностики й профілактики 

екстремістських виявів у молодіжному середовищі, представники якого є 

значним соціальним ресурсом для поповнення лав екстремістських 

угруповань. 

На сьогодні діяльність сформованих в Україні суб’єктів та механізмів 

забезпечення національної безпеки в межах наявної правової бази, 

інституційних утворень, їхнього ресурсного забезпечення дозволила 

накопичити певний досвід у сфері запобігання й протидії поширенню 

політичного радикалізму та екстремізму. Враховуючи необхідність 

розроблення та впровадження системи нейтралізації загроз і викликів 

національній безпеці України, зокрема з боку суб’єктів політичного 
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радикалізму та екстремізму, було розроблено та ухвалено декілька 

документів доктринального характеру, в яких відображено основні напрями 

діяльності держави та уповноважених нею органів щодо запобігання та 

протидії цим явищам. Так, Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. 

№ 105/2007 затверджено Стратегію національної безпеки України «Україна у 

світі, що змінюється», у якій визначено виклики та загрози національній 

безпеці України на сучасному етапі розвитку, встановлено порядок та 

механізми її реалізації, конкретизовано процедуру здійснення заходів з 

контролю за станом реалізації цієї Стратегії та визначено необхідне ресурсне 

забезпечення. За пропозицією Ради національної безпеки і оборони України 

Указом Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012 ухвалено нову 

редакцію Стратегії національної безпеки України, у якій наведено 

скорегований варіант сучасних викликів і загроз національній безпеці 

України. Зазначені документи стали концептуальною основою щодо 

забезпечення системного планування діяльності органів державної влади у 

сфері національної безпеки задля розробки та впровадження відповідних 

нормативно-правових актів, концепцій, програм, планів, окремих заходів. 

Разом з тим ці документи містять низку недоліків. Зокрема, 

неупорядковані положення, що безпосередньо стосуються питань 

запобігання та протидії виявам політичного радикалізму та екстремізму. 

Зазначені документи не містять комплексного осмислення та оцінки цих 

загроз, конкретних методів діяльності органів державної влади щодо 

запобігання та протидії подібним явищам. Так, у розділі «Загальні 

положення» Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється» в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. 

№ 389/2012 лише констатується незадовільний стан системи забезпечення 

національної безпеки та поширення корупції в її органах, що сприяє 

політичній радикалізації та призводить до зростання екстремістських 

настроїв і рухів [590], а у розділі «Безпекове середовище та актуальні загрози 

національним інтересам і національній безпеці України» серед причин 
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недостатньої ефективності державної влади наводяться «…неадекватність 

реагування державних органів на конфліктні загострення у сфері політичних, 

економічних, соціальних, міжетнічних, міжконфесійних відносин, 

радикалізація суспільних настроїв і поширення проявів екстремізму, зокрема, 

інспірованих із-зовні» [590].  

Серед ключових завдань політики національної безпеки у внутрішній 

сфері, зокрема, визначено подолання диспропорцій у соціально-гуманітарній 

царині шляхом запобігання поширенню пропаганди екстремізму, насильства, 

ксенофобії, релігійної нетерпимості, моральної розбещеності. Виконання цих 

завдань, на думку розробників Стратегії національної безпеки України 

«Україна у світі, що змінюється», можливе завдяки реалізації державних 

цільових програм боротьби з тероризмом й екстремізмом [590].  

Таким чином, серед найбільш змістовних недоліків цієї Стратегії як 

провідного доктринального документа, що регламентує питання 

забезпечення національної безпеки України, зокрема у сфері запобігання та 

протидії виявам політичного радикалізму та екстремізму, є її надмірно 

науково-теоретичний характер за відсутності належного висвітлення явищ, 

що становлять реальну загрозу національній безпеці України. Тому у 

Стратегії наведено лише констатуючі узагальнення замість реальної оцінки 

загроз і викликів національній безпеці України і практичних рекомендацій. 

Підходи та завдання у сфері протидії цим явищам мають лише загальний, 

невизначений характер. 

З часу незалежності України особливої актуальності набуло 

розроблення належного правового забезпечення, яке б врегульовувало 

питання подолання різноманітних соціальних конфліктів, що створюють 

реальну загрозу для безпечного існування людини, стабільного розвитку 

суспільства й держави. Вагомим кроком у цій сфері стало прийняття 

28 червня 1996 р. Конституції України, у ст. 3 якої проголошується, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [302].  
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Положення щодо запобігання і протидії різноманітним 

радикалістським виявам в українському суспільстві мають в Основному 

Законі концептуальний характер. Серед пріоритетних законодавчо 

закріплених напрямів протидії явищам політичного радикалізму та 

екстремізму ми виокремлюємо такі. 

Подолання виявів різних форм упередженості та ксенофобії, що 

мають вагомий деструктивний потенціал, зокрема у сфері 

етнонаціональних і міжконфесійних відносин. Так, ст. 24 Конституції 

України закріплено рівність конституційних прав і свобод громадян 

незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання тощо [302]. 

Також у ст. 35 Конституції проголошено право громадян на свободу 

світогляду і віросповідання. Зокрема, у цій статті зазначено: «Це право 

включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може 

бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – 

від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова» 

[302]. 

Гарантування побудови суспільного життя в Україні на засадах 

політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності та відстоювання 

права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів (ст. 15, 36 Конституції). Задля упередження виникнення 

конфліктів на ідеологічному ґрунті у ст. 15 зазначається, що «…жодна 

ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова» [302]. Держава 
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визнається гарантом свободи політичної діяльності, не забороненої 

Конституцією і законами України [302]. 

Гарантування права громадян на мирні зібрання (ст. 39 Конституції): 

«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування» [302]. 

Конституцією України встановлено застереження щодо дій, які можуть 

спровокувати спалахи насильства, вияви радикалізму та екстремізму, що 

може негативно позначитися на стані національної безпеки України. Зокрема, 

відповідно до ст. 17 «на території України забороняється створення і 

функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом», 

а ст. 37 проголошено, що «політичні партії та громадські організації не 

можуть мати воєнізованих формувань» [302]. Свобода об’єднання в 

політичні партії та громадські організації, передбачена ст. 36 Основного 

Закону, є можливою «…за винятком обмежень, встановлених законом в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я 

населення або захисту прав і свобод інших людей» [302].  

Також ст. 37 визначено: «Утворення і діяльність політичних партій та 

громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я 

населення, забороняються… Заборона діяльності об’єднань громадян 

здійснюється лише в судовому порядку» [302]. Обмеження встановлено й на 

проведення мирних зібрань задля необхідності «…запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 

інших людей» [302]. 
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Згодом ці положення були розвинуті та конкретизовані в низці 

нормативно-правових актів. Так, ст. 4 Закону України «Про об’єднання 

громадян», що втратив чинність 1 січня 2013 р., передбачалися обмеження на 

створення й діяльність об’єднань громадян, визначені ст. 24, 36, 37 

Конституції України, коли їх метою є: 

– зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій 

протизаконній формі територіальної цілісності держави; 

– підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь 

іноземних держав; 

– пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та 

неофашизму; 

– розпалювання національної та релігійної ворожнечі; 

– створення незаконних воєнізованих формувань; 

– обмеження загальновизнаних прав людини [578]. 

Ст. 16 цього Закону передбачено відмову в реєстрації об’єднання 

громадян у разі, якщо «…його назва, статутний або інші документи, подані 

для реєстрації об’єднання, суперечать вимогам законодавства України» [578], 

а ст. 32 серед випадків, що є підставою для примусового розпуску (ліквідації) 

об’єднання громадян, за поданням легалізуючого органу або прокурора на 

підставі рішення суду, визначено «…вчинення дій, передбачених статтею 4 

цього Закону» [578]. 

Законом України «Про громадські об’єднання», ухваленим 22 березня 

2012 р., чинним на сьогодні, щодо утворення й діяльності громадських 

об’єднань збережено обмеження, які містилися в попередньому Законі. Крім 

того, п. 2, 5 ст. 4 встановлено: «Громадські об’єднання не можуть мати 

воєнізованих формувань», а серед обмежень щодо вибору власної назви 

громадського об’єднання наявна заборона щодо використання власної назви 

громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку, 

протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної 

сили [565]. 
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У ст. 28 зазначеного Закону чітко вказано на підстави заборони 

громадського об’єднання, визначені Конституцією України, а саме: 

«Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом 

уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак 

порушення громадським об’єднанням вимог статей 36, 37 Конституції 

України, статті 4 цього Закону. Заборона громадського об’єднання має 

наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому цим 

Законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань» [565]. 

Заходи щодо запобігання виникненню конфліктів на етноконфесійному 

ґрунті та забезпечення гармонійного розвитку наявних в Україні церков та 

релігійних громад регулюються й Законом України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», ст. 3 якого гарантує право на свободу совісті та 

віросповідання [591]. 

Окремі аспекти, що стосуються запобігання виявам екстремізму, хоча й 

не кваліфіковані як «екстремістські», містяться в Законі України «Про 

політичні партії в Україні». Зокрема, ст. 1 цього Закону узгоджується із 

відповідними положеннями Конституції України [581; 302]. При цьому 

зазначається, що право громадян на свободу об’єднання у політичні партії 

може обмежуватися «…відповідно до Конституції України в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення 

або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, 

передбачених Конституцією України» [581].  

У ст. 5 цього Закону міститься перелік обмежень щодо утворення й 

діяльності політичних партій. Зокрема, утворення й діяльність політичних 

партій забороняється, якщо їхні програмні цілі або дії спрямовані на:  

– ліквідацію незалежності України;  

– зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;  

– порушення суверенітету і територіальної цілісності України;  

– підрив безпеки держави;  

– незаконне захоплення державної влади;  
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– пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи 

релігійної ворожнечі;  

– посягання на права і свободи людини;  

– посягання на здоров’я населення [581].  

Крім того, ця стаття містить застереження щодо неприпустимості 

існування в складі політичних партій воєнізованих формувань [581].  

У разі порушення політичними партіями чинного законодавства 

України ст. 19 цього Закону передбачено такі заходи впливу:  

– попередження про недопущення незаконної діяльності;  

– заборона політичної партії [581].  

Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» та «Про захист суспільної моралі» також 

визначено напрями запобігання екстремістським виявам на 

етнонаціональному та міжконфесійному ґрунті, поширення інформації, що 

становить загрозу для національної безпеки України. Зокрема, у ст. 28 Закону 

України «Про інформацію» серед застережень, що стосуються 

неприпустимості зловживання правом на інформацію, зазначається: 

«Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на 

права і свободи людини» [572]. Схоже застереження містить і Закон України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», у ст. 3 якого 

зазначено: «Друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути 

використані для: 

– закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного 

ладу або територіальної цілісності України; 

– пропаганди війни, насильства та жорстокості; 

– розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі» тощо 

[566].  
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Ст. 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» забороняється 

виробництво та розповсюдження продукції, яка: 

– пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом 

насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;  

– пропагує фашизм та неофашизм;  

– принижує або ображає націю чи особистість за національною 

ознакою тощо [571]. 

У 2013 р. народним депутатом України В. Олійником розроблено 

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної 

моралі», метою прийняття якого було, як випливає із пояснювальної записки 

до цього законопроекту, врегулювання діяльності «…з розповсюдження в 

мережі Інтернет інформації, що становить загрозу фізичному, 

інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення, 

внаслідок чого відсутній його належний захист від шкідливої дії зазначеної 

інформаційної продукції» [561]. Зокрема, зазначеним законопроектом було 

передбачено розширення переліку продукції, виробництво та 

розповсюдження якої підлягає забороні, а саме: «…пропагує війну, 

національну, релігійну ворожнечу, насильство, жорстокість, містить заклики 

до захоплення державної влади, повалення або насильницької зміни 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

посягання на права і свободи людини, вчинення терористичних актів або 

інших кримінально караних діянь» [561].  

Крім того, законопроект В. Олійника передбачав зобов’язати суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з розміщення, зберігання та доступу до 

електронних інформаційних ресурсів, операторів та провайдерів 

телекомунікаційних послуг, що надають доступ до мережі Інтернет, на 

підставі рішення суду за зверненням підрозділу Служби безпеки України або 

органу внутрішніх справ про видалення електронних інформаційних ресурсів 

або їх частини як таких, що містять заборонену для виробництва, 

розповсюдження та обігу продукцію, видаляти такі ресурси не пізніше доби з 
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дня набрання рішенням суду законної сили. За необхідності ці суб’єкти мали 

б надавати протягом доби на запит підрозділу Служби безпеки України або 

органу внутрішніх справ, що здійснюють боротьбу з комп’ютерною 

злочинністю: відомості про тип телекомунікаційних послуг, їхні технічні 

характеристики, місце та період надання; відомості про особу-користувача 

(абонента) послуг. Зазначений законопроект пропонував розширити перелік 

суб’єктів, що здійснюють державний нагляд і контроль у сфері захисту 

суспільної моралі, залучивши до цього Службу безпеки України [561]. 

Проте під тиском громадськості документ був відкликаний на 

доопрацювання. Серед його недоліків відзначено відсутність механізму 

проведення експертизи щодо наявності в певному інтернет-ресурсі закликів 

до насильства чи міжнаціональної ворожнечі. Крім того, зазначений 

законопроект було піддано критиці через можливість перетворення його на 

інструмент боротьби з інакомисленням, критикою діяльності органів 

державної влади тощо. 

Отже, у нормативно-правових актах, які регламентують різні сфери 

суспільного життя та громадської діяльності в Україні, містяться 

застереження, що мають сприяти запобіганню виявам екстремізму на 

етнонаціональному та релігійному ґрунті, передбачають неприпустимість 

поширення інформації та вчинення дій, що становлять загрозу для 

національної безпеки України. Проте чітке визначення сутності екстремізму, 

екстремістської діяльності, екстремістської спільноти, їхніх ознак, 

характерних рис тощо у чинному законодавстві України відсутні.  

Власне, термін «екстремізм» та похідні від нього лексичні конструкції 

містяться лише в згадуваних вище указах Президента України, що 

стосуються затвердження Стратегії національної безпеки, та Законі України 

«Про основи національної безпеки України». Відповідно до ст. 7 цього 

Закону основними реальними та потенційними загрозами національній 

безпеці України, стабільності в суспільстві, зокрема, визначено загрози 

посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, 
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територіальну цілісність, права і свободи громадян, спроби створення і 

функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань, вияви 

сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів 

України, можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і 

міжконфесійних відносин, радикалізації та виявів екстремізму в діяльності 

деяких об’єднань національних меншин та релігійних громад [580].  

Серед напрямів державної політики з питань національної безпеки 

України відповідно до ст. 8 цього Закону є:  

– вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та 

духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання 

ефективних механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот та 

розв’язання міжнаціональних суперечностей;  

– забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання 

конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння 

різних церков, у тому числі через розподіл сфер впливу на території України;  

– забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та 

взаєморозуміння в суспільстві, запобігання виявам екстремізму [580]. 

Отже, і в цьому Законі, хоча радикалізм та екстремізм і визнаються 

вагомими загрозами національній безпеці України, чіткого визначення цих 

понять немає. Питання протидії таким крайнім виявам екстремістської 

діяльності, як тероризм, унормовуються Законом України «Про боротьбу з 

тероризмом». Так, ст. 1 цього Закону тероризм визначено як суспільно 

небезпечну діяльність, що полягає у свідомому, цілеспрямованому 

застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, 

тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань 

на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення 

злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [558]. Цим же 

нормативно-правовим актом встановлено перелік суб’єктів боротьби з 

тероризмом. Так, відповідно до ст. 4 цього Закону до них віднесено Службу 

безпеки України, що є головним органом у загальнодержавній системі 



304 

 

 

 

боротьби з терористичною діяльністю, Міністерство внутрішніх справ 

України, Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої 

влади. Також цим Законом визначено повноваження суб’єктів боротьби з 

тероризмом, порядок взаємодії при здійсненні антитерористичних заходів 

тощо [558].  

Відповідальність за окремі види злочинів, які мають екстремістські 

ознаки, передбачено чинним Кримінальним кодексом України. Так, серед 

злочинів проти основ національної безпеки України ст. 109 КК України 

передбачено кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, а ст. 110 – за посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. 

Також у зазначеному документі визначено кримінальну 

відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх 

расової, національної приналежності або релігійних переконань (ст. 161), 

пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178), 

перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180), незаконне 

утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (ст. 179), 

посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст. 181).  

Крім того, вчинення окремих дій, що можуть бути кваліфіковані як 

екстремістські, підпадають під кримінальну відповідальність у межах статей 

Кримінального кодексу України як: 

– злочини проти громадського порядку, зокрема за групове порушення 

громадського порядку (ст. 293), масові заворушення (ст. 294), заклики до 

вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295), хуліганство 

(ст. 296); 

– злочини проти громадської безпеки, а саме: терористичний акт 

(ст. 258), втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 258-1), публічні 

заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258-2), створення 
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терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3), сприяння 

вчиненню терористичного акту (ст. 258-4), фінансування тероризму (ст. 258-

5), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань (ст. 260), незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами (ст. 263);  

– злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, а саме: наруга над державними 

символами (ст. 338), захоплення державних або громадських будівель чи 

споруд (ст. 341); 

– злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку, зокрема за пропаганду війни (ст. 436) та найманство (ст. 447) 

[341]. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено 

відповідальність за окремі дії, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку й за певних обставин можуть вважатися 

екстремістськими. Зокрема, до таких дій можна віднести поширювання 

неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або 

порушення громадського порядку (ст. 173-1) [292].  

Тому на підставі аналізу окремих нормативно-правових актів можна 

дійти висновку, що проблема протидії виявам етноконфесійної ворожнечі, 

діям, які можуть негативно позначатися на стані громадського порядку, 

зазіхають на основи національної безпеки України, знайшла певне 

відображення в чинному законодавстві України. Разом з тим, незважаючи на 

актуальність загроз для суспільства й держави з боку суб’єктів екстремізму, з 

огляду на провокативний зміст та деструктивне спрямування їхньої 

діяльності, правове визначення екстремізму, його суб’єктів, ознак і сутності 

екстремістської діяльності, екстремістської літератури відсутнє, що суттєво 

ускладнює розробку заходів із запобігання і протидії цьому явищу. 
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Відсутність у чинному законодавстві України відповідальності за 

екстремізм призводить до того, що злочини екстремістської спрямованості 

кваліфікуються як: 

– порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної приналежності або релігійних переконань; 

– групове порушення громадського порядку та масові заворушення; 

– створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань, що суперечить нормам Конституції України, Закону України 

«Про політичні партії в Україні» та Кримінального кодексу України. Так, 

згідно зі ст. 260 КК України «Під воєнізованими слід розуміти формування, 

які мають організаційну структуру військового типу, а саме: 

єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться 

військова або стройова чи фізична підготовка» [341]); 

– незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами; 

– найманство. 

Більш дрібні дії екстремістської спрямованості іноді кваліфікуються в 

межах ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна» та 

ст. 296 КК України «Хуліганство». 

Таким чином, незважаючи на значний суспільний резонанс та 

небезпеку зазначених дій, вони кваліфікуються, внаслідок значних прогалин 

у законодавстві, у межах злочинів загальнокримінальної спрямованості. 

Проте такий правовий підхід повною мірою не охоплює різних виявів 

екстремістської діяльності та не обґрунтовує належних механізмів 

профілактики, запобігання й протидії екстремізму. 

Починаючи з 2000-х рр., на розгляд і затвердження Верховною Радою 

України подавалося декілька проектів законів, що стосувалися протидії 

виявам екстремізму, проте жоден з них не був ухваленим. Так, у 2002 р. 

народним депутатом України О. Волковим на розгляд Верховної Ради 

України внесено законопроект «Про протидію політичному екстремізму». 
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Метою цього документа було визначено «…недопущення застосування 

насильства для досягнення політичних цілей, захист конституційного ладу 

України від спроб його насильницької зміни, охорона встановлених 

Конституцією України прав людини і громадянина від порушень, що 

чиняться з політичних мотивів, запобігання насильницькому захопленню або 

насильницькому утриманню влади, захист суверенітету і територіальної 

цілісності України» [586]. У ст. 1 цього законопроекту сутність політичного 

екстремізму визначено як «…діяльність об’єднань громадян, інших 

організацій, посадових осіб і громадян, спрямована на насильницьку зміну 

конституційного ладу України, насильницьке захоплення влади або 

насильницьке утримання влади, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності України, організацію незаконних збройних формувань, 

розпалювання міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі, а також 

публічні заклики до вчинення в політичних цілях протиправних діянь» [586]. 

Отже, визначення політичного екстремізму, пропоноване в цьому 

законопроекті, містить лише перелік застережень, що стосуються діяльності 

політичних партій, громадських об’єднань, поширення інформації тощо, 

відображених у Конституції України та наведених вище законах України.  

У наведеному вище проекті закону в найбільш загальних рисах було 

визначено повноваження органів державної влади України у сфері протидії 

політичному екстремізму. Досить суперечливим є порядок визнання 

екстремістськими об’єднань громадян. Зокрема, ст. 14 цього документа, що 

має розпливчасту та неконкретну назву «Деякі особливості визнання 

об’єднань громадян екстремістськими», зазначено, що об’єднання громадян 

може бути заборонене за рішенням суду у разі якщо його керівник або член 

об’єднання допустить публічні заклики або висловлення про можливість і 

бажаність насильницької зміни конституційного ладу України, 

насильницького захоплення або утримання влади, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності України, підрив її безпеки, створення незаконних 



308 

 

 

 

збройних формувань, або такі, що розпалюють міжетнічну, расову або 

релігійну ворожнечу [586].  

Аналіз законопроекту засвідчив, що його подання на розгляд Верховної 

Ради України, очевидно, передбачало досягнення ініціатором певних 

популістських цілей, а не створення належного правового забезпечення 

антиекстремістської діяльності держави та уповноважених нею органів. 

Зокрема, зазначений проект закону не містить чітких сутнісних ознак 

екстремізму, форм його вияву, конкретних заходів з організації запобігання 

та протидії цьому явищу тощо. Сфера дії цього документа поширюється 

лише на політичну площину, що свідчить про певну заангажованість його 

розробника, ігноруючи проблеми екстремізму в інших сферах суспільного 

життя. Тому головою Комітету з питань правової політики Верховної Ради 

України В. Онопенком необхідність відхилення зазначеного проекту закону 

аргументовано тим, що «…норми цього законопроекту «запозичені» від 

інших законодавчих актів, а положень, які б вирішували певні проблеми, 

конкретизували засоби та методи боротьби з екстремізмом і забезпечували б 

при цьому гарантії законності, порядку і дотримання прав громадян, у ньому 

немає» [586].  

У 2007 р. народним депутатом України О. Антіповим було подано на 

розгляд Верховної Ради України проект закону «Про протидію екстремізму», 

проте в листопаді того ж року він був відкликаний автором [584]. 

Народним депутатом України Г. Москалем у 2008 р. підготовлено 

проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

(щодо посилення відповідальності за прояви екстремізму, ксенофобії, 

антисемітизму, расової і релігійної нетерпимості). У пояснювальній записці 

прийняття цього законопроекту його автор обґрунтовував необхідністю 

«…встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за дії, 

спрямовані на дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, 
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інших ксенофобських, антисемітських дій та пропаганди, а також проявів 

релігійної та національної нетерпимості» [559]. Серед законодавчих 

ініціатив, сформульованих Г. Москалем, були пропозиції внести зміни до 

деяких законодавчих актів України. Зокрема, КУпАП пропонувалося 

доповнити статтями, що передбачали адміністративну відповідальність за: 

– вчинення й розповсюдження в громадських місцях ксенофобських і 

антисемітських надписів, листівок та іншої друкованої продукції, публічні 

висловлювання в громадських місцях ксенофобського й антисемітського 

змісту;  

– поширення в друкованих засобах масової інформації текстів 

ксенофобського й антисемітського змісту; 

– використання фашистської символіки; 

– виготовлення, розповсюдження або збут заборонених друкованих, 

аудіо-, аудіовізуальних та інших матеріалів; 

– поширення в засобах масової інформації та у видавничій продукції 

відомостей щодо національності особи, яка притягується до кримінальної чи 

адміністративної відповідальності [559]. 

Також автор зазначеного законопроекту ініціював внесення змін до 

Кримінального кодексу України. Зокрема, ст. 161 КК України 

«Розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі» він пропонував 

викласти у такій редакції: «Систематичні дії, спрямовані на розпалювання 

міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, караються 

позбавленням волі на строк до п’яти років. Ті самі дії, поєднані з 

насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. Дії, 

передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені 

організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі 

наслідки, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти 

років» [559]. 

Крім того, ст. 161 КК України  додатково пропонувалось передбачити 
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відповідальність за:  

– дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

– публічне підбурювання до насильства проти осіб, які належать до 

національних меншин, або іноземних громадян; 

– намагання виправдати геноцид, голодомор, холокост, депортації, 

політичні репресії, злочини проти миру і людства; 

– публічну образу національних меншин або іноземних громадян; 

– публічні висловлювання прихильності до фашизму, неонацистських 

партій та інших течій, засуджених у відповідності з міжнародно-правовими 

актами за злочини проти миру і людства [559]. 

Проте зазначений законопроект також був відхилений. У висновку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 

серед недоліків цього законопроекту, зокрема, зазначалося, що «…в Україні 

вже створено комплекс законодавчих норм охоронного характеру для 

боротьби з названим негативним суспільним явищем, що відповідають і 

узгоджуються із захистом свободи самовираження, закріпленої в статті 34 

Конституції України як право людини на свободу думки і слова, вільне 

вираження своїх поглядів і переконань» [559]. Крім того, термінологія 

законопроекту, як вважали експерти, є нечіткою та незрозумілою через 

відсутність законодавчого визначення термінів «екстремізм», «ксенофобія», 

«антисемітизм», «расова і релігійна нетерпимість» тощо [559]. Автори цього 

експертного висновку висловлювали обґрунтовану думку, що окремі 

положення цього проекту закону на практиці можуть використовуватися не 

як інструмент для боротьби з екстремістськими угрупуваннями, а як засіб для 

придушення інакомислення, оскільки під вільно витлумачене поняття 

«екстремізму» можуть бути підведені, наприклад, «…виступи опозиціонерів, 

в яких вони обвинувачують представників влади в корупції чи порушенні 

прав і свобод громадян, та й взагалі будь-який масовий захід з критикою 
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влади чи її представників» [559]. Наслідками ухвалення цього законопроекту 

можуть бути ускладнення та загострення за певних обставин 

міжнаціональних відносин в Україні [559]. 

У 2009 р. Г. Москалем підготовлено проект закону «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії екстремізму». 

Ухвалення цього законопроекту, як випливає з пояснювальної записки до 

нього, обґрунтовувалося необхідністю запобігання «…розповсюдженню в 

Україні екстремізму та фундаменталізму, адже екстремістські угрупування 

під лозунгом Ісламу вже існують в Україні» [560]. Зокрема, автор цього 

законопроекту пропонував внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, доповнивши його статтями про 

відповідальність за виготовлення, зберігання з метою розповсюдження 

інформаційних матеріалів, що містять ідеї екстремізму та фундаменталізму. 

Г. Москаль ініціював також зміни і щодо Кримінального кодексу України 

через встановлення відповідальності за екстремістську, фундаменталістську 

та іншу заборонену діяльність, що загрожує громадському порядку та 

громадській безпеці [560]. Проте у висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України зазначений законопроект 

пропонувалося відхилити. Серед його основних недоліків знову було 

зазначено відсутність законодавчого обґрунтування понять «екстремізму» чи 

«фундаменталізму», що, на думку експертів, могло перетворити цей 

законопроект, у разі його затвердження, на інструмент боротьби з 

інакомисленням [560]. 

Засновником неурядової організації «Інститут прав людини і 

запобігання екстремізму та ксенофобії», народним депутатом України 

О. Фельдманом у 2008 р. розроблено проект закону «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо 

відповідальності за пропаганду ідей нацизму). Зокрема, автор пропонував 

передбачити відповідальність за публічний показ, розповсюдження, 

виготовлення, збут або придбання з метою збуту атрибутики, символіки, 
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друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм. Завданнями цього 

законопроекту, як випливає з тексту пояснювальної записки до нього, є 

«…закріплення визначення поняття «нацизм» та відокремлення дій, 

спрямованих на пропаганду нацизму, від діяльності, що, навпаки, засуджує 

цю ідеологію» [563].  

Серед недоліків наведеного вище документа, визначених в 

експертному висновку, відзначено брак чітко визначених специфічних рис, 

притаманних виключно нацизму, які б відрізняли його від таких понять, як 

геноцид, расизм, націоналізм, шовінізм, фашизм, апартеїд, екстремізм, 

неонацизм, ксенофобія, антисемітизм тощо [563]. Автор законопроекту 

сутність нацизму визначив як сукупність уявлень, ідей, припущень, теорій. 

На думку фахівців Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України, самі по собі думки, почуття, уявлення, політичні чи 

релігійні погляди, що не стали діями, не можуть вважатися 

правопорушеннями. Тому, як зазначається в експертному висновку, 

«…протиправними слід вважати дії, які спрямовані на розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, скоєння насильницьких дій за 

національною ознакою тощо і за логікою відповідальність потрібно 

встановлювати саме за скоєння цих дій. Але така відповідальність у принципі 

вже передбачена у національному законодавстві...» [563]. Як наслідок, в 

узагальнюючому висновку правової експертизи пропонувалося відхилити 

зазначений законопроект. 

Народним депутатом України В. Колесніченком у співавторстві із 

головою Всеукраїнської громадської організації «Правозахисна організація 

«Спільна Мета» Р. Бортнік та помічником-консультантом народного 

депутата України Я. Салміною у 2011 р. було розроблено та подано на 

розгляд Верховної Ради України проект закону «Про протидію екстремізму». 

У пояснювальній записці до цього законопроекту його автори розглядали 

екстремізм як «…поширення ідей, відмінних від усталених правових та 

інших норм соціальної поведінки, які ґрунтуються на соціальній, расовій, 
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національній, етнічній, мовній чи релігійній нетерпимості, ворожнечі та 

ненависті, знеціненні людського життя або ж спрямовані на останнє…» 

[585].  

Визначення сутності екстремізму авторами даного проекту закону 

подано як «…діяльність фізичної особи або (та) юридичної особи, або (та) 

об’єднання громадян чи їхні публічні заклики або (та) підбурювання, які 

спрямовані на насильницьке захоплення влади чи незаконне втручання в 

діяльність органів влади, посягання на основи конституційного ладу та 

національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини 

і громадянина, яка є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил 

поведінки (соціальних норм)». Отже, наведене визначення сутності 

екстремізму містить лише перелік дій, що створюють загрозу для існування 

держави, визначених у Конституції України та окремих законах України без 

надання переліку сутнісних ознак цього явища.  

Серед суб’єктів, які здійснюють протидію екстремізму, згідно зі ст. 8 

цього законопроекту визначено Міністерство внутрішніх справ України, 

Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України та 

підпорядковані їм територіальні управління й підрозділи [585]. Проте 

принципи розмежування їхньої компетенції та сфер відповідальності в цьому 

законопроекті не наведено, що є підставою для дублювання функцій цими 

суб’єктами. Загалом фахівцями Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами проведеної правової 

експертизи цього законопроекту зроблено висновок про те, що «…прийняття 

його є недоцільним, оскільки проект має значною мірою декларативний 

характер та створює передумови для масових порушень прав і свобод 

людини і громадянина» [585].  

Як і щодо законопроектів народних депутатів України Г. Москаля та 

О. Фельдмана, експерти вважають вагомою правовою проблемою при 

застосуванні положень, запропонованих у проекті закону «Про протидію 

екстремізму», що розглядався вище, «…відсутність сталого розуміння таких 
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надто оціночних понять, як «екстремізм», «ксенофобія», «фундаменталізм», 

«нацизм», «фашизм», «неонацизм», «неофашизм», «агресивна 

націоналістична ідеологія», «антигітлерівська коаліція», «нацистський рух», 

«фашистські окупанти» тощо…» [585]. Недостатня чіткість визначення 

сутності екстремізму обґрунтовується експертами багатоманітністю виявів 

цього явища в суспільному житті та відсутністю його загальноприйнятого 

визначення [585]. Відповідно, в узагальнюючому висновку за результатами 

проведеної правової експертизи містилася пропозиція щодо відхилення цього 

законопроекту. 

Таким чином, на сьогодні в Україні фактично немає належної 

нормативно-правової бази, що регламентувала б антиекстремістську 

діяльність держави та уповноважених нею органів. Незважаючи на 

актуальність загроз для сучасного українського суспільства з боку суб’єктів 

екстремізму, відсутність профільного закону, на наш погляд, обумовлена 

такими взаємопов’язаними причинами: 

– неготовність суспільства до усвідомлення реальності загроз і 

викликів з боку суб’єктів екстремізму; 

– брак ґрунтовних наукових розробок і досліджень з проблем 

поширення радикалізму та екстремізму, які б розкривали його сутнісні 

характеристики, форми вияву, методи реалізації екстремістських ідеологій 

тощо; 

– спорадичний, загальний, а в окремих випадках і невизначений 

характер висвітлення проблем запобігання й протидії радикалізму та 

екстремізму в чинному законодавстві України; 

– неналежне опрацювання досвіду інших країн у сфері протидії 

екстремізму, зокрема щодо правового забезпечення антиекстремістської 

діяльності держави та уповноважених нею органів; 

– використання термінології та лексичних конструкцій, що стосуються 

визначення сутності екстремізму, з популістською метою, зокрема для 

характеристики своїх політичних опонентів; 



315 

 

 

 

– обґрунтовані побоювання різних суб’єктів політики щодо 

перетворення антиекстремістського законодавства на інструмент утиску 

політичної опозиції; 

– пасивна позиція України щодо участі в регіональних і міжнародних 

проектах з протидії екстремізму. 

Як наслідок, неналежне правове унормування антиекстремістської 

діяльності держави зумовлює проблему інституційного забезпечення 

запобігання й протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму. 

Протидіяти виявам екстремізму як одній із загроз національній безпеці 

відповідно до ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» у межах своїх повноважень зобов’язані Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної 

безпеки і оборони України, міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, правоохоронні органи, у тому числі Служба безпеки 

України, Міністерство внутрішніх справ України, прокуратура України, 

громадяни України, об’єднання громадян [580].  

Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України є 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

дотримання вимог Конституції України, прав і свобод людини і громадянина 

[302]. Серед його обов’язків, визначених ст. 106, є забезпечення державної 

незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави, здійснення 

керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави [302]. Також 

відповідно до ст. 5 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 

України» Президент України очолює Раду національної безпеки і оборони 

України [587]. Тому Президент України здійснює загальне керівництво 

системою органів державної влади, що забезпечують протидію викликам і 

загрозам національній безпеці України, зокрема з боку суб’єктів 

екстремістської діяльності. 

Інший суб’єкт забезпечення національної безпеки України – Верховна 

Рада України, є єдиним органом законодавчої влади в Україні, як випливає зі 
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ст. 75 Конституції України [302]. Верховна Рада України здійснює 

законодавче забезпечення протидії викликам і загрозам національній безпеці 

України, у тому числі з боку суб’єктів екстремізму, адже відповідно до ст. 85 

до її повноважень, зокрема, належить прийняття законів та визначення засад 

внутрішньої і зовнішньої політики. Згідно зі ст. 92 виключно законами 

України визначаються: 

– права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 

основні обов’язки громадянина; 

– засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань 

громадян, засобів масової інформації; 

– основи національної безпеки, організації Збройних Сил України та 

забезпечення громадського порядку [302]. 

Таким чином, визначення засад реалізації ефективної внутрішньої та 

зовнішньої політики має на меті нейтралізувати деструктивні впливи 

екстремістських угруповань. 

Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень, 

визначених ст. 116 Конституції України: 

– забезпечує державний суверенітет й економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції й законів України, актів Президента України; 

– вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; 

– здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

– спрямовує й координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади [302]. 

Тому Кабінет Міністрів України скеровує діяльність центральних 

органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії екстремізму як 

загрозі національній безпеці України, забезпечує реалізацію їхньої діяльності 

необхідними ресурсами і засобами. 
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Вагоме місце у сфері забезпечення національної безпеки України, а 

отже й запобігання та протидії екстремістським викликам і загрозам, 

належить прокуратурі України. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

прокуратуру» на органи прокуратури покладається обов’язок забезпечення 

нагляду за додержанням законів в Україні [583]. Діяльність органів 

прокуратури України відповідно до ст. 4 цього Закону спрямована на 

утвердження верховенства закону і зміцнення правопорядку [583]. Серед 

завдань органів прокуратури згідно зі ст. 4 є захист від неправомірних 

посягань на: 

– незалежність республіки, суспільний та державний лад, політичну та 

економічну системи, права національних груп і територіальних утворень; 

– соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини та 

громадянина; 

– основи демократичного устрою державної влади, правового статусу 

місцевих Рад, органів самоорганізації населення [583]. 

Серед функцій органів прокуратури України, визначених ст. 5 Закону 

України «Про прокуратуру», зокрема є такі: 

– підтримання державного обвинувачення в суді;  

– представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом;  

– нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  

– нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [583].  

Також згідно зі ст. 10 цього Закону органи прокуратури задля 

підвищення ефективності протидії злочинності та корупції наділені 

повноваженнями щодо координації діяльності правоохоронних органів у цій 

сфері [583]. 
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Отже, прокуратура як один із суб’єктів забезпечення національної 

безпеки України у межах своїх повноважень і компетенції, визначених 

Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», забезпечує 

кримінальне переслідування за злочини проти основ національної безпеки 

України, зокрема й такі, що містять ознаки екстремізму. 

Ще одним суб’єктом забезпечення національної безпеки України є суди 

загальної юрисдикції, компетенція яких відповідно до ст. 124 Конституції 

України поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [302]. 

Повноваженням судів є, зокрема, розгляд у порядку, встановленому чинним 

законодавством України, справ про заборону політичних партій, громадських 

об’єднань, інших організацій у разі, якщо їхня діяльність суперечить 

правовим нормам, створює загрозу для основ національної безпеки України. 

Серед суб’єктів забезпечення національної безпеки України, у 

компетенції яких безпосередньо перебувають питання, пов’язані із 

запобіганням та протидією виявам екстремізму, є Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані йому внутрішні 

війська. 

Так, на Службу безпеки України як державний правоохоронний орган 

спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України, у 

межах визначеної чинним законодавством України компетенції покладається 

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної 

цілісності, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-

підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб тощо [592]. 

Крім того, відповідно до ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки 

України» до завдань Служби безпеки України, зокрема, входить 

попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і 

безпеки людства, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим 

інтересам України [592]. 
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Напрями протидії екстремізму відображені в обов’язках Служби 

безпеки України, визначених ст. 24 цього Закону. Органи СБУ мають: 

– забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу 

і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку 

окремих осіб та їх об’єднань;  

– здійснювати відповідно до законодавства профілактику 

правопорушень у сфері державної безпеки [592]. 

На органи міліції відповідно до ст. 1 Закону України «Про міліцію» 

покладаються обов’язки щодо захисту життя, здоров’я, прав і свобод 

громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави 

від протиправних посягань [575]. Серед завдань міліції, визначених цим 

Законом, зокрема, виокремлюються: 

– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 

законних інтересів;  

– запобігання правопорушенням та їх припинення;  

– охорона і забезпечення громадського порядку;  

– виявлення кримінальних правопорушень;  

– участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які 

їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 

законодавством [575]. 

Також органи МВС та СБУ відповідно до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» мають «…вживати необхідних 

оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення 

і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню 

злочинів, здійснювати профілактику правопорушень» [579]. 

Підпорядковані Міністерству внутрішніх справ України внутрішні 

війська відповідно до Закону України «Про внутрішні війська Міністерства 

внутрішніх справ України» мають брати участь у ліквідації фактів групової 

непокори і масових заворушень, забезпечувати охорону громадського 

порядку та громадську безпеку під час здійснення масових заходів [564]. 
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Координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

відповідно до Конституції України та Закону України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» є Рада національної безпеки і 

оборони України [302; 587]. До її компетенції згідно зі ст. 4 цього Закону 

входить вирішення таких питань: 

– визначення стратегічних національних інтересів України, 

концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і 

оборони у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-

технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах;  

– розробка проектів державних програм, доктрин, законів України, 

указів Президента України тощо з питань національної безпеки і оборони; 

– удосконалення системи забезпечення національної безпеки та 

організації оборони, утворення, реорганізація та ліквідація органів 

виконавчої влади у цій сфері;  

– матеріальне, фінансове, кадрове, організаційне та інше забезпечення 

виконання заходів з питань національної безпеки і оборони;  

– заходи політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-

технологічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру 

відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним 

інтересам України;  

– доручення, пов’язані із вивченням конкретних питань та здійсненням 

відповідних досліджень у сфері національної безпеки і оборони, органам 

виконавчої влади та науковим закладам України;  

– забезпечення і контроль надходження та опрацювання необхідної 

інформації, її збереження, конфіденційність та використання в інтересах 

національної безпеки України, аналіз на її основі стану і тенденцій розвитку 

подій, що відбуваються в Україні і у світі, визначення потенційних та 

реальних загроз національним інтересам України [587]. 

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою 

входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби 
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безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних 

справ України. Членами Ради національної безпеки і оборони України 

можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади [587].  

У сфері забезпечення національної безпеки України, зокрема щодо 

протидії виявам екстремізму, значне місце посідають громадяни та 

об’єднання громадян. Так, відповідно до Закону України «Про міліцію» 

органи міліції в порядку, встановленому законами, що регулюють 

профілактичну та оперативно-розшукову діяльність, можуть залучати до 

співробітництва громадян виключно за їх згодою [575]. Також громадяни 

України та їх об’єднання, інші особи можуть на добровільних засадах 

сприяти законній діяльності Служби безпеки України [592]. Крім того, з 

метою захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави 

від протиправних посягань громадяни України мають право в установленому 

Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» порядку створювати громадські об’єднання для участі 

в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам 

місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній 

прикордонній службі України та органам виконавчої влади у запобіганні та 

припиненні адміністративних правопорушень і злочинів [600].  

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначається 

право підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, мати 

гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, використовувати 

конфіденційне співробітництво, отримувати від юридичних чи фізичних осіб 

безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або 

вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави [579]. Особи, які 

виявили бажання сприяти здійсненню оперативно-розшукової діяльності, 

можуть відповідно до ст. 11 цього Закону укладати з оперативним 

підрозділом письмову угоду з гарантуванням конфіденційності 

співробітництва. Така особа перебуває під захистом держави, а у разі 
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укладення з нею трудової угоди співробітництво особи з оперативним 

підрозділом зараховується до її загального трудового стажу [579]. 

Таким чином, інституційно-правове забезпечення запобігання і 

протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму, зважаючи на 

реальність цих загроз і викликів національній безпеці України, вимагає 

суттєвого вдосконалення. На нашу думку, причинами цього є: 

– недостатнє унормування правової відповідальності за вчинення дій з 

ознаками екстремізму, що мають значний суспільний резонанс, створюють 

реальну небезпеку для життя і здоров’я громадян, можуть призвести до 

блокування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі або її окремих 

регіонах, сприяють зростанню соціально-політичного напруження та 

ескалації протестних настроїв у суспільстві; 

– неналежне інституційне забезпечення та розмежування сфер 

компетенції безпосередніх виконавців заходів із протидії загрозам і викликам 

екстремізму, що інколи призводить до дублювання їхніх функцій, зумовлює 

брак належної системи профілактичних заходів та банку даних, що 

стосується діяльності екстремістських угруповань в Україні. 

Аналізуючи стан інституційно-правового забезпечення запобігання і 

протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні, 

варто відзначити, що воно вимагає суттєвого доопрацювання та 

вдосконалення. У цитованій вище Резолюції Парламентської Асамблеї Ради 

Європи 1344 (2003) «Про загрозу для демократії з боку екстремістських 

партій і рухів у Європі» вказується на те, що «…держави не повинні 

допустити, щоб екстремізм сприймався як нормальне явище, і зобов’язані 

нейтралізовувати його вплив застосуванням – або впровадженням, якщо вони 

ще не розроблені – належних політичних і адміністративних заходів щодо 

захисту верховенства закону, заснованого на дотриманні демократичних 

принципів і прав людини» [626]. Зважаючи на значущість загроз для держави 

з боку суб’єктів екстремізму, автори цього документа наголошують на 



323 

 

 

 

необхідності передбачення державами-членами Ради Європи у своєму 

законодавстві можливостей обмеження свободи вираження думок, зборів та 

об’єднань з метою боротьби з екстремізмом [див. 626].  

Отже, реальність і вагомість екстремістських загроз базовим 

демократичним цінностям, правам і свободам людини обумовлює 

занепокоєність європейського політикуму. Через це цитована Резолюція 

ПАРЄ містить чіткі вказівки на необхідність розробки й впровадження 

законодавчо обґрунтованих механізмів запобігання і протидії виявам 

екстремізму.  

Як уже зазначалося вище, поширення екстремізму значною мірою є 

актуальною проблемою і для України. Процес інтеграції до європейської 

спільноти, з-поміж іншого, має передбачати насамперед неухильне 

дотримання демократичних норм і цінностей у суспільному житті, 

невід’ємних прав і свобод людини. Тому розробка й впровадження правових 

механізмів запобігання і протидії виявам політичного радикалізму та 

екстремізму, зокрема й у молодіжному середовищі України, набуває 

особливої ваги у сучасних умовах. Суттєвим кроком у цьому напрямі, на 

нашу думку, є розробка та ухвалення закону з протидії екстремізму та 

приведення у відповідність до нього інших нормативно-правових актів. 

Такий крок органічно узгоджується з принциповою позицією ПАРЄ з цього 

питання, викладеній у Резолюції 1344 (2003) «Про загрозу для демократії з 

боку екстремістських партій і рухів у Європі».  

Законодавча практика запобігання і протидії екстремізму на сьогодні 

існує в багатьох розвинених західноєвропейських країнах та США. Так, у 

низці європейських країн заборонена діяльність неофашистських і 

неонацистських угруповань. У законодавстві європейських країн, де існували 

тоталітарні та авторитарні режими, передбачена відповідальність за заклики 

до заколоту, блокування або дискредитацію діяльності державних установ, 

пропаганду й спроби застосування насильницьких методів досягнення 

політичних цілей. Г. Алексеєвська в аналітичному огляді наводить декілька 
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прикладів законодавчого забезпечення протидії екстремізму в деяких 

західноєвропейських країнах. Зокрема, італійським законодавством 

заборонено створення та діяльність організацій, що пропагують ідеї 

національної або релігійної ворожнечі, передбачено кримінальну 

відповідальність за демонстрацію заборонених емблем і символів. 

Конституцією Португалії не допускається створення воєнізованих формувань 

та організацій, що сповідують ідеї фашизму [див. 10]. У Німеччині, як 

зазначає С. Аллєнов, законодавчо заборонено використання профашистської 

ідеології, діяльність екстремістських організацій та передбачено кримінальну 

відповідальність за публічну демонстрацію нацистської символіки та її 

пропаганду [див. 11, с. 3–11]. 

Одним з пріоритетних завдань забезпечення внутрішньої безпеки 

держави у США визначено протидію різним виявам екстремізму, який 

визначається як незаконне використання сили, спроби насильства над 

людьми для залякування суспільства й держави тощо [див. 10; 11, с. 3–11]. 

Крім того, автори посібника «Діяльність органів внутрішніх справ з протидії 

екстремізму» зазначають, що з метою здійснення заходів щодо протидії 

екстремізму правоохоронні органи та спеціальні служби США наділені 

значними повноваженнями. Зокрема, документами, що регламентують їхню 

оперативно-розшукову діяльність, визначено конкретні умови використання 

інформаторів, проведення секретних операцій, негласної участі секретних 

співробітників у спостереженні за діяльністю злочинних співтовариств, 

прихованого електронного спостереження, застосування електронних 

пристроїв для запису розмов тощо [195, с. 30].  

На увагу науковців і фахівців-практиків певною мірою заслуговує й 

законодавча практика у сфері запобігання і протидії екстремізму в низці 

пострадянських країн-учасниць Шанхайської Конвенції про боротьбу з 

тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом, зокрема Російській Федерації, 

Молдові, Таджикистані, Казахстані, Білорусі тощо. Необхідність розробки й 

впровадження відповідних правових механізмів обумовлена суттєвим 
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ускладненням етноконфесійної ситуації у цих країнах, посиленням 

сепаратистських тенденцій, зростанням рівня молодіжної злочинності, 

поширенням асоціальних субкультурних впливів тощо [див. 487; 490–493]. 

Крім того, у травні 2009 р. на тридцять другому пленарному засіданні 

Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав ухвалено Модельний закон «Про протидію екстремізму», що 

визначає принципи протидії екстремізму, правові та організаційні засади 

протидії екстремістській діяльності, регламентує порядок встановлення 

відповідальності за її здійснення [див. 448]. Утім, зазначена законодавча 

практика є досить суперечливою. Головним її недоліком, на наше 

переконання, є відверто недемократична спрямованість, що безпосередньо 

суперечить вимогам Резолюції ПАРЄ 1344 (2003) «Про загрозу для 

демократії з боку екстремістських партій і рухів у Європі». Так, у п. 8 

Модельного закону зазначено, що боротьба з екстремізмом поряд із 

необхідністю забезпечення захисту від злочинних посягань екстремістських 

груп, що відкидають демократичні принципи і права людини, неухильно 

вимагає гарантування свободи вираження думок, зборів та об’єднань, 

існування й політичного представництва усіх політичних груп [див. 448].  

Проте, фактично, антиекстремістське законодавство у цих країнах 

перетворено на інструмент придушення інакомислення, опозиційно 

налаштованих політичних партій, громадських активістів і політичних діячів. 

Особливо це стосується здійснення масових політичних заходів, 

тиражування альтернативних політичних ідей через ЗМІ й соціальні мережі, 

публічних виступів тощо. Під приводом «боротьби з екстремізмом» 

відбувається закриття опозиційних засобів масової інформації, неприхований 

тиск на політичну опозицію, спотворення реального волевиявлення громадян 

на виборах до представницьких органів влади.  

Спроби некритичного копіювання цього законодавчого досвіду в 

Україні на початку 2014 р. призвели до екзальтації протестних настроїв та 

зумовили відсторонення від виконання обов’язків Президента України 
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В. Януковича. Так, відповідно до Указу Президента України від 08.06.2012 

№ 388/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в 

Україні» Кабінету Міністрів України було доручено розробити і внести в 

установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект закону 

«Про протидію екстремізму» [див. 589]. Проте тривалий час зазначений 

документ на розгляд і затвердження Верховною Радою України не подавався. 

У січні 2014 р. народними депутатами України В. Колісніченком та 

В. Олійником з метою забезпечення протидії протестним акціям, що 

розпочалися в Україні в листопаді 2013 р. і супроводжувалися силовими 

зіткненнями учасників масових заходів із представниками правоохоронних 

органів, захопленням або блокуванням діяльності державних установ, було 

розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових 

заходів захисту безпеки громадян», який 16 січня 2014 р. був ухвалений 

Верховною Радою України. Зазначений проект закону передбачав надмірно 

жорсткі санкції до ініціаторів дій, які, на думку його розробників, могли 

становити потенційну загрозу для національної безпеки України.  

Серед громадськості ці законодавчі зміни отримали назву «закони про 

диктатуру», або «ручні закони». Для них було характерним пряме 

запозичення норм антиекстремістського законодавства Російської Федерації, 

зокрема у частині визначення сутності екстремізму та похідних від нього 

лексичних конструкцій. Репресивно-правовому впливу підлягали: здійснення 

руху в колонах більше п’яти автомобілів без узгодження з органами МВС 

України, якщо це спричинило створення перешкод для дорожнього руху; 

діяльність інформаційного агентства без його державної реєстрації; 

порушення порядку організації або здійснення масових заходів; здійснення 

релігійною організацією екстремістської діяльності; умисне поширення 

завідомо недостовірних відомостей тощо [562].  
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Проектом закону Колісніченка-Олійника було передбачено 

відповідальність безпосередньо за здійснення екстремістської діяльності, що 

включала «…виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а 

також збут чи розповсюдження екстремістських матеріалів… публічні 

висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а також 

фінансування зазначених дій або інше сприяння їх організації чи 

здійсненню…» [562]. При цьому правове визначення екстремістських 

матеріалів фактично дублювало вимоги Федерального закону Російської 

Федерації «Про протидію екстремістській діяльності» [див. 493; 562]. 

Ухвалення зазначеного законопроекту призвело до ескалації суспільно-

політичного напруження та зростання масштабу протестних акцій в Україні. 

Тому 2 лютого 2014 р. під тиском громадськості цей нормативно-правовий 

акт було скасовано Верховною Радою України. 

З урахуванням недоліків попередніх законодавчих ініціатив та 

зважаючи на суспільну небезпеку з боку суб’єктів екстремістської діяльності, 

на наше переконання, профільний закон з протидії екстремізму має 

зосереджуватися насамперед на профілактичній діяльності. Це допоможе 

перешкодити перетворенню зазначеного закону на інструмент утиску 

інакомислення, альтернативних бачень та опозиційно налаштованих 

політичних сил, сприятиме уникненню ескалації можливих конфліктних 

ситуацій у майбутньому. Законодавчо обґрунтовані профілактичні заходи 

мають визначати порядок та механізми: 

– проведення профілактичних бесід, здійснення інших заходів 

профілактичного впливу уповноваженими представниками суб’єктів протидії 

екстремізму з метою попередження вчинення дій насильницького характеру, 

що можуть мати значний суспільний резонанс, супроводжуватися 

порушенням громадського порядку або створювати загрозу для національної 

безпеки України; 

– винесення приписів громадянам та їх об’єднанням щодо усунення 

порушень, які є недостатніми для визнання об’єднання громадян 
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екстремістським, проте діяльність якого містить ознаки екстремістської 

діяльності;  

– винесення офіційних попереджень громадянам та їх об’єднанням, 

діяльність яких має екстремістську спрямованість, щодо відповідальності за 

вчинення таких дій та вимог їхнього припинення у встановлений термін. 

Окремої уваги заслуговує питання правового унормування порядку 

здійснення масових заходів з метою недопущення блокування діяльності 

державних та комунальних установ, зриву офіційних масових заходів, 

силових сутичок між різнополярними політичними силами та групових 

порушень громадського порядку. На сьогодні порядок здійснення масових 

заходів в Україні визначається ст. 39 Конституції України, відповідно до якої 

громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [302]. 

Обмеження реалізації цього права, як випливає з тексту статті, може 

«…встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту 

прав і свобод інших людей» [302].  

Проте, як доводить практика діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, невизначеність термінів повідомлення про 

здійснення масових заходів, а саме – встановлення терміну «завчасно», в 

окремих випадках унеможливлює звернення до суду щодо заборони масового 

заходу, перенесення його в інше місце або на інший час, обмеження щодо 

використання звукопідсилювальної апаратури тощо. Крім того, у зазначеній 

статті Конституції України не міститься вимога щодо визначення мети, 

форми, місця здійснення заходу або маршрутів руху, часу його початку і 

закінчення, передбачуваної кількості учасників, прізвищ, імен, по батькові 

уповноважених (організаторів), місця їх проживання і роботи (навчання), 

дати подачі заяви тощо. Брак таких даних згодом створює додаткові 
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проблеми із встановленням контактів з ініціаторами масового заходу, 

визначенням ресурсів для належного забезпечення громадського порядку під 

час його проведення.  

Зазначені вимоги наведено в чинному на сьогодні Указі Президії 

Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28 липня 1988 р. Крім того, п. 2 

цього Указу передбачено, що «…заява про проведення зборів, мітингу, 

вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як 

за десять днів до намічуваної дати їх проведення» [582]. Це створює 

додаткові колізії у відносинах між ініціаторами масового заходу та 

посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Крім того, представники окремих політичних сил, зокрема націоналістичного 

спрямування, інколи демонстративно не визнають вимог цього Указу, 

вважаючи його документом «окупаційної, вже не існуючої держави». Спроби 

деяких місцевих рад своїми рішеннями конкретизувати порядок сповіщення 

про здійснення масових заходів зазвичай призводять до ескалації суспільно-

політичного напруження, оскільки представники окремих суб’єктів політики 

інтерпретують такі дії як спробу утиску опозиційних сил.  

З метою розв’язання цієї ситуації у 2001 р. Конституційним Судом 

України було розглянуто справу за конституційним поданням Міністерства 

внутрішніх справ щодо офіційного тлумачення ст. 39 Конституції про 

завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. У 

Рішенні Конституційного Суду зазначалося, що термін «завчасно» варто 

розуміти так, що «…організатори… мирних зібрань мають сповістити 

зазначені органи (тобто органи виконавчої влади або місцевого 

самоврядування – Є. В.) про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у 

прийнятні строки, що передують даті їх проведення» [634]. Далі в цьому 

Рішенні зазначено, що ці строки «…не повинні обмежувати передбачене 

статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його 
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гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої 

влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо 

безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших 

людей» [634]. Що стосується визначення конкретних строків завчасного 

сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, 

місця, часу проведення тощо, то у Рішенні це було визначено предметом 

законодавчого регулювання [634]. Проте на сьогодні відповідний документ 

не ухвалено, що час від часу призводить до зростання суспільно-політичного 

напруження та конфліктів при здійсненні масових заходів.  

На наш погляд, цілком логічним видається визначити перелік суб’єктів 

протидії екстремізму, спираючись на Закон України «Про основи 

національної безпеки України». Так, загальне керівництво діяльністю з 

протидії екстремізму в межах своїх повноважень мають здійснювати 

Президент України та Кабінет Міністрів України.  

Безпосередню протидію екстремізму в межах своєї компетенції мають 

забезпечувати: 

– прокуратура України, яка має виконувати функції координації 

діяльності правоохоронних органів з протидії екстремізму та здійснення 

нагляду у сфері дотримання антиекстремістського законодавства; 

– Служба безпеки України, сфера компетенції якої має поширюватися 

на дії екстремістського характеру, що створюють загрозу національній 

безпеці України, зокрема у частині розробки і реалізації заходів із 

запобігання внутрішнім і зовнішнім інформаційним впливам 

екстремістського характеру; 

– Міністерство внутрішніх справ України та внутрішні війська, у 

компетенції яких мають перебувати питання, пов’язані із забезпеченням 

громадського порядку та громадської безпеки, локалізації та припинення 

масових заворушень і безпорядків.  
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Окрему увагу варто приділити Міністерству молоді та спорту України, 

Міністерству освіти і науки України та центрам соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Міністерства соціальної політики України. На них мають 

бути покладені функції профілактики екстремістських виявів серед молоді 

через реалізацію державних цільових програм з утвердження принципів 

патріотизму й толерантності, забезпечення соціального супроводу молодих 

людей, які за різних причин потрапили до екстремістських угруповань. 

Також забезпечення протидії екстремізму має передбачати утворення 

державного експертного органу у сфері протидії екстремізму або надання 

відповідних повноважень Національній експертній комісії України з питань 

захисту суспільної моралі задля визначення й встановлення ознак 

екстремізму.  

З метою забезпечення реалізації профілактичних заходів, своєчасного 

виявлення та нейтралізації загроз з боку суб’єктів екстремізму доцільно 

утворити Єдиний банк даних з акумулювання інформації про: 

– громадян, яких було притягнуто до відповідальності за здійснення 

екстремістської діяльності; 

– наявні в Україні незареєстровані екстремістські угруповання; 

– об’єднання громадян та політичні партії, що використовують 

екстремістські методи досягнення політичних цілей, але не визнані 

екстремістськими в судовому порядку; 

– кримінальні угруповання екстремістської спрямованості; 

– видання та матеріали екстремістської спрямованості; 

– транснаціональні екстремістські угруповання, чия діяльність містить 

потенційні загрози національній безпеці України. 

Задля неухильного дотримання прав і свобод громадян суб’єктами 

протидії екстремізму, вивчення та аналізу застосування законодавства в цій 

сфері доцільним видається створення Єдиної інформаційної бази даних, яка б 

включала такі розділи: 
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– визнані Україною міжнародні правові акти у сфері протидії 

екстремізму;  

– нормативно-правова база України з протидії екстремізму; 

– інформація про правозастосовчу практику суб’єктів протидії 

екстремізму в Україні; 

– законодавство й правозастосовча практика інших країн щодо протидії 

екстремізму. 

Враховуючи рекомендації Резолюції 1344 (2003) «Про загрозу для 

демократії з боку екстремістських партій і рухів у Європі», Україна має 

приділити максимальну увагу налагодженню партнерської мережі між 

органами державної влади і управління та інститутами громадянського 

суспільства. Зазначене партнерство має здійснюватися через сприяння 

держави у реалізації інформаційно-просвітницьких заходів щодо 

недопущення поширення екстремізму, насамперед серед молоді; підтримку 

молодіжних громадських організацій суспільно корисної спрямованості, які 

спрямовують свою діяльність на утвердження серед молоді принципів 

толерантності, терпимості, взаємоповаги, сприяють формуванню в молоді 

негативного ставлення до будь-яких виявів насильства, расової, етнічної та 

релігійної упередженості тощо. 

Важливим напрямом діяльності із запобігання і протидії екстремізму є 

участь України у регіональних і міжнародних проектах у цій сфері, зокрема 

через поглиблення співпраці з європейськими країнами щодо боротьби з 

виявами екстремізму, сепаратизму й тероризму. Такі кроки забезпечать 

налагодження постійного обміну інформацією у сфері протидії різним 

формам злочинних посягань з боку екстремістських угруповань; 

опрацювання інформаційних запитів задля реалізації оперативно-розшукових 

заходів; розробку й координацію комплексу заходів щодо припинення 

фінансування екстремістських і сепаратистських рухів із-за кордону, надання 

їм інших видів допомоги; підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері протидії екстремізму тощо. 
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Таким чином, проаналізувавши інституційно-правове забезпечення та 

визначення перспективних напрямів удосконалення системи запобігання і 

протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в України, 

можна дійти таких висновків. У сучасних умовах поширення екстремізму є 

вагомою загрозою національній безпеці України. Особливо гостро ця 

проблема виявляється у сфері етноконфесійних відносин та політиці.  

Усвідомлення реальності загроз з боку суб’єктів екстремістської 

діяльності знайшло певне відображення в українському законодавстві. Проте 

його основними недоліками є неупорядкованість та неузгодженість 

положень, що стосуються запобігання та протидії виявам екстремізму, 

відсутність законодавчого визначення сутності екстремізму, напрямів та 

порядку здійснення профілактичних заходів, обґрунтування принципів і 

методів протидії цьому явищу. Відповідно, результативність та ефективність 

антиекстремістської діяльності держави безпосередньо залежить від 

удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням досвіду 

європейських та деяких пострадянських країн щодо законодавчого 

регулювання протидії екстремізму. Як засвідчив аналіз змісту законопроектів 

щодо забезпечення протидії виявам екстремізму, переважна більшість з них 

має лише популістське спрямування, що частково призводить до 

дискредитації самої ідеї формування ефективної антиекстремістської 

діяльності держави. 

Відсутність належного унормування такої діяльності позначається на 

інституційному забезпеченні протидії суб’єктам екстремізму. Серед наявних 

проблем необхідно відзначити дефіцит висококваліфікованих кадрів, брак 

аналітико-прогностичної інформації, яка б дозволяла попереджати вияви 

екстремізму на ранніх етапах його розвитку, недостатність відомостей про 

правозастосовчу практику інших країн щодо протидії екстремізму. Як 

наслідок, уповноважені органи держави, що мають забезпечувати 

непорушність засад конституційного ладу та національної державності, 

протидіяти викликам і загрозам національній безпеці України, стикаються з 
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проблемами неналежного інформаційного забезпечення своєї діяльності з 

попередження екстремізму, порушення координації та взаємодії під час 

планування і реалізації заходів з локалізації та припинення виявів 

екстремізму. Зважаючи на викладене, розв’язання зазначених проблем має 

відбуватися через належне правове унормування антиекстремістської 

діяльності держави та розбудову відповідного інституційного забезпечення 

протидії екстремізму.  

 

 

4.3. Освітні, соціокультурні та інформаційно-психологічні 

технології зниження деструктивного потенціалу молодіжного 

політичного радикалізму та екстремізму 

 

Підвищена суспільна небезпечність молодіжного політичного 

екстремізму визначається низкою особливостей, зокрема: 

– посиленням організованості та згуртованості екстремістських 

угруповань; 

– зростанням рівня жорстокості й цинізму злочинів, що скоюються 

молодими екстремістами; 

– появою ознак озброєності в екстремістських груп; 

– оволодінням навичками конспірації екстремістської діяльності та 

застосуванням сучасних інформаційних технологій для поширення своїх ідей 

і поповнення своїх лав. 

Зазначені обставини актуалізують необхідність розробки й 

впровадження освітніх, соціокультурних та інформаційно-психологічних 

технологій з профілактики виявів радикалізму та екстремізму в молодіжному 

середовищі. Відпрацювання таких технологій має на меті насамперед 

мінімізацію залучення репресивно-правових можливостей держави щодо 

припинення дій екстремістського характеру та зосередження зусиль 

уповноважених нею органів на спрямуванні творчого та інтелектуального 
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потенціалу сучасної молоді в конструктивне русло. Це має сприяти 

розкриттю та розвитку особистісного потенціалу молодої людини, її творчих 

здібностей з урахуванням її інтересів, потреб і можливостей. 

Молодь як джерело інтелектуальної енергії має стати кадровим 

резервом та фундатором інноваційних ідей, що сприятимуть зміцненню та 

подальшій ефективній розбудові засад української державності, оскільки, як 

справедливо зазначає авторитетний український дослідник В. Головенько, 

«…молодь завжди була, є і буде тією специфічною соціальною групою, якій 

притаманний пошук свого «я» і свого місця в суспільстві, безкомпромісність, 

нетерпимість, прямота, максималізм, оголеність почуттів і жага життя» [160, 

с. 99].  

Тому пріоритетним напрямом профілактики виявів екстремізму в 

молодіжному середовищі має стати усунення причин появи різних форм 

девіантної поведінки. Профілактичні дії з попередження екстремізму мають, 

з одного боку, бути зосереджені на розробці та впровадженні заходів щодо 

запобігання спробам рекрутування молоді до екстремістських угруповань, а з 

іншого – забезпечувати реалізацію психокорекційних, соціально-

психологічних та реабілітаційних заходів для молоді, яка відчула на собі 

вплив екстремістських спільнот. 

Комплекс технологічних заходів із профілактики та мінімізації 

згубного впливу суб’єктів екстремістської діяльності на молодіжне 

середовище має передбачати досягнення реальних можливостей для 

конструктивного діалогу та взаємодії різних молодіжних спільнот і 

соціальних груп; створення дієвих механізмів соціалізації молодої людини, 

виховання в неї толерантності та патріотизму, сприяння в усвідомленні нею 

необхідності дотримання принципів мирного, неконфліктного співіснування. 

Вагомим технологічним прийомом є психокорекційні заходи з профілактики 

немотивованої агресії, умінь опановувати та контролювати свої емоції в 

скрутних життєвих обставинах, що убезпечить можливі спроби розв’язання 

конфліктних ситуацій силовим шляхом.  
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Зниження конфліктогенного та дестабілізаційного впливу суб’єктів 

екстремістської діяльності на молодіжне середовище, гармонізацію 

суспільних відносин, виховання молодого покоління в дусі поваги до інших 

народів, культур, релігій, укорінення в молодіжній свідомості норм і 

принципів мирного співіснування й ненасильницького розв’язання 

суперечностей має забезпечувати комплекс взаємопов’язаних 

соціокультурних та інформаційно-психологічних заходів із профілактики та 

деактивації виявів екстремізму. На наше переконання, він має включати такі 

стратегічні напрями. 

Використання можливостей системи освіти для протидії поширенню 

радикалістських та інтолерантних настанов, попередження виявів 

ксенофобії та екстремізму. Заклади освіти, а найперше школа, є вагомим 

інструментом соціалізації молоді, оскільки, формування світоглядних засад 

молодої особистості відбувається саме в період шкільного навчання. Надалі 

соціалізаційні функції переходять до ВНЗ, професійно-технічних навчальних 

закладів, армії тощо. Через це освітні програми мають не лише передбачати 

необхідність пасивного засвоєння інформації щодо неприйнятності 

застосування насильницьких способів для досягнення мети в 

демократичному суспільстві, а й стимулювати використання молодими 

людьми набутих знань і навичок у повсякденному житті, сприяючи 

становленню в молодіжному середовищі атмосфери толерантності та 

взаємної терпимості.  

Саме тому усвідомлення значущості та необхідності формування 

гармонійно розвиненої, толерантної особистості знайшло своє відображення 

в практиці окремих центральних органів виконавчої влади. Так, у листі 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про формування 

негативного ставлення суспільства до будь-яких форм і проявів тероризму та 

екстремізму» від 11.08.2011 № 1/9-609, зокрема, йдеться про необхідність для 

закладів освіти: 
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– розробки засад запобігання виявам насильства та екстремізму серед 

неповнолітніх і молоді;  

– удосконалення нормативних засад запобігання виявам насильства та 

екстремізму в молодіжному середовищі;  

– формування толерантності та запобігання виявам ксенофобії в 

молодіжному середовищі;  

– усунення перешкод у взаємодії міліції, органів освіти та 

громадськості в процесі профілактики насильства серед неповнолітніх і 

молоді;  

– спільної профілактичної роботи серед неповнолітніх;  

– планування та координації профілактичної роботи освітніх закладів з 

особами, схильними до насильства й екстремізму;  

– вивчення зарубіжного досвіду профілактики насильства та 

екстремізму серед неповнолітніх і молоді [601]. 

Метою цих завдань, як зазначається в цитованому документі, є 

створення в закладах освіти атмосфери нетерпимості до жорстокості, 

міжетнічної дискримінації, расизму та ксенофобії задля виховання в молодих 

людей толерантності, терпимості, миролюбності, доброзичливості, 

готовності допомагати іншим. У закладах освіти основними методами й 

формами реалізації завдань з формування в суспільстві негативного 

ставлення до будь-яких виявів тероризму та екстремізму є бесіди, лекції про 

історію, культуру, звичаї та культурні взаємозв’язки, літературу й мистецтво 

різних народів і країн, диспути про культуру міжетнічних відносин. 

Виховний аспект має бути відображений у проведенні тематичних виховних 

годин, дискусій, засідань «круглих столів», тренінгів, прес-конференцій, 

рольових ігор тощо з обов’язковим висвітленням цих заходів на шпальтах 

освітянських видань [601]. 

Результативність реалізації зазначених заходів, на нашу думку, 

безпосередньо залежить від забезпечення їхнього реального, 

«небюрократичного» виконання, оскільки суто формально юридичне 
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вирішення поставлених завдань на державному, регіональному та місцевому 

рівнях, що виявляється в розробці відповідних регламентуючих документів 

та планів заходів без їхнього належного втілення в життя, не сприятиме 

досягненню бажаного ефекту, а в окремих випадках може призвести до 

дискредитації самої ідеї виховання толерантності у молодих людей. Серед 

інших проблем, що можуть виникнути при проведенні заходів із 

попередження виявів екстремізму, варто відзначити дефіцит у навчальних 

закладах фахівців психологічних служб та консультативних пунктів, які 

мають належний рівень підготовки. 

Забезпечення соціального супроводу молоді, яка перебуває в складних 

життєвих обставинах, з метою профілактики виявів екстремізму. Вище 

вже зазначалося, що суттєвою детермінантою появи та поширення 

екстремістських настроїв у молодіжному середовищі є антисоціальні, 

девіантні форми поведінки молоді, які є наслідками недостатньої уваги до 

проблем молоді з боку уповноважених державних органів і батьків, 

негативного впливу соціального середовища. Зазначена ситуація актуалізує 

зусилля суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, якими, 

відповідно до ст. 3 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю», є:  

– уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу із сім’ями, 

дітьми та молоддю (органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та їх 

спеціалізовані формування, служби у справах дітей); 

– фахівці із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;  

– об’єднання громадян, благодійні, релігійні організації;  

– юридичні та фізичні особи, які надають соціальні послуги сім’ям, 

дітям та молоді;  

– волонтери у сфері соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю 

[593].  
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Проте, незважаючи на комплексність законодавчого підходу до 

здійснення соціальної роботи з молоддю, проблеми формування культури 

толерантності молодої особистості, протидії конфліктогенному та 

дестабілізаційному впливу екстремістських ідей на молодіжне середовище 

фактично перебувають поза увагою суб’єктів соціальної роботи з молоддю. 

Тому з метою забезпечення якісної профілактичної роботи у сфері протидії 

екстремізму серед молоді, на нашу думку, потрібно розширити спектр 

соціальних послуг, що надаються суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю, за такими напрямами: 

– інформаційно-аналітичний, у межах якого має здійснюватися: 

 висвітлення стану, тенденцій і перспектив розвитку процесів 

соціального становлення та адаптації різних категорій молоді;  

 інформаційно-аналітичне забезпечення суб’єктів державної 

молодіжної політики в Україні у сфері запобігання та протидії виявам 

екстремізму в молодіжному середовищі; 

 проведення соціологічних досліджень молодіжного середовища з 

метою виявлення аномалій його розвитку, фіксації різних форм асоціальної 

та девіантної поведінки; 

 створення та наповнення баз даних щодо протидії екстремізму за 

такими напрямами: «Законодавство у сфері державної молодіжної політики в 

Україні», «Молодіжні та дитячі громадські організації та об’єднання 

України», «Молодіжні субкультури», аналітичні звіти щодо виявів різних 

форм нетерпимості у молодіжному середовищі України, результати 

моніторингів друкованих ЗМІ, інтернет-ресурсів, соціальних мереж тощо; 

 підготовка та надсилання за належністю інформаційно-

аналітичних та методичних матеріалів, що стосуються запобігання та 

протидії екстремізму в молодіжному середовищі;  

– психолого-консультативний, що передбачатиме: 
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 систематичне проведення фахівцями із соціальної роботи 

психологічних консультацій, психолого-педагогічних занять, тренінгів і 

масових заходів для молодих людей, які потрапили у сферу впливу 

екстремістських угруповань, перебувають на обліку в правоохоронних 

органах, притягалися до відповідальності за здійснення антигромадських 

вчинків тощо; 

 надання психологічної та консультативної допомоги молоді щодо 

шляхів мирного врегулювання конфліктів і вирішення проблем, 

унеможливлення втягнення молодого покоління в діяльність кримінальних, 

екстремістських спільнот; 

 проведення лекцій, тренінгів і навчальних семінарів щодо 

захисту молодіжного середовища України від впливу екстремістських 

спільнот; 

– методичний, що включатиме: 

 розробку для фахівців із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 

молоддю методик профілактики та протидії виявам екстремізму в 

молодіжному середовищі, здійснення експертиз методичних матеріалів, 

організацію та проведення лекцій, навчальних тренінгів і семінарів з даної 

тематики; 

 сприяння розвитку волонтерського руху, залучення молоді до 

суспільно корисної праці; 

 розробку та впровадження комплексних заходів із запобігання 

десоціалізації та дезадаптації молодих людей, поширення деструктивних ідей 

та різних форм протиправної поведінки в молодіжному середовищі України; 

 участь фахівців із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 

молоддю у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних та 

місцевих цільових програм із запобігання і протидії екстремізму та різним 

формам нетерпимості в молодіжному середовищі України. 
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Таким чином, розширення спектра соціальних послуг за вказаними 

вище напрямами дозволить накопичити масив аналітико-прогностичної 

інформації, необхідної для розробки заходів із профілактики виявів 

екстремізму в молодіжному середовищі України, сприятиме запобіганню 

правопорушень і поширенню серед молоді девіантних форм поведінки, 

унеможливленню втягнення молоді в кримінальні, екстремістські спільнот. 

Ефективність цих зусиль залежить від скоординованої діяльності соціальних 

працівників та громадськості щодо розробки рекомендацій і здійснення 

заходів із профілактики екстремізму в молодіжному середовищі України. 

Соціальні працівники мають отримувати інформаційно-консультативну 

допомогу працівників правоохоронних органів, що дозволить забезпечити 

постійний обмін досвідом та інформацією щодо соціально-профілактичної 

роботи у сфері мінімізації згубного впливу на молодь із боку екстремістських 

угруповань. 

Спрямування діяльності об’єднань громадян і політичних партій на 

підвищення громадської активності молоді, сприяння розвитку її творчих 

ініціатив, набуття навичок політичної діяльності та адміністрування, 

формування демократичних форм політичної культури та політичної участі 

молодого покоління. Набуття Україною незалежності значно активізувало 

процеси розвитку багатопартійності, форм політичної участі та напрямів 

ідеологічної діяльності різних суб’єктів суспільно-політичного життя. 

Суспільно-політичні трансформації на початку 1990-х рр. зумовили зміну 

принципів і механізмів політичної соціалізації молодого покоління. 

Проголошений курс на модернізацію країни вимагав оновлення політичних 

процесів шляхом збагачення новими ідеями і практиками, що актуалізувало 

залучення молоді до громадської діяльності, політичного життя, підвищення 

її електоральної активності тощо. Гранично ідеологізована та регламентована 

система тотального партійно-державного контролю за вихованням молоді в 

дусі відданості ідеям соціалізму була відкинута, що зумовило розвиток 

молодіжного руху, його структурування за ідейно-політичними 
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уподобаннями, цінностями та інтересами. Через це змін зазнали механізми 

ідейно-світоглядного впливу на молодь. Цей процес позначився 

розгортанням конкурентної боротьби за політичний вибір молодого 

покоління, застосуванням політтехнологічних методів та маніпулятивних 

прийомів впливу на свідомість сучасної молоді, що підкреслює значущість її 

ресурсного потенціалу.  

Разом з тим соціально-економічні негаразди останніх років, 

бюрократизація політичних партій, підміна реальної, змістовної партійної 

діяльності медіа- та піар-заходами, поширення електоральних технологій, що 

спотворюють волевиявлення, спроби застосування молодіжного ресурсу 

здебільшого під час проведення виборчих кампаній сприяли появі та 

утвердженню недовіри до органів державної влади та різноманітних 

політичних сил. Брак можливостей впливати на процес вироблення 

політичних та державно-управлінських рішень, реалізувати конституційне 

право обирати та бути обраним призвели до поступового відчуження 

населення від політичних процесів та зростання абсентеїзму серед молодого 

покоління.  

Зазначені обставини, на нашу думку, актуалізують розробку механізмів 

підвищення політичної активності, формування демократичних засад 

політичної участі сучасної молоді задля нейтралізації деструктивних впливів 

екстремістських угруповань на молодіжну свідомість, спрямування творчого 

та інтелектуального потенціалу молоді в конструктивне русло. Зокрема, 

перспективними ми вважаємо такі напрями: 

 подолання бюрократизації та корпоративних інтересів усередині 

політичних партій шляхом встановлення партнерських відносин між 

партійними активами та представниками молодіжних громадських 

організацій, квотування місць для активістів молодіжних громадських 

організацій і неформальних лідерів молодіжного руху в керівних органах 

політичних партій, виборчих списках до рад різних рівнів, робочих місць в 

органах виконавчої влади;  
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 розробка та реалізація заходів з підвищення правової та 

політичної культури молоді шляхом здійснення інформаційно-

просвітницької діяльності щодо можливостей відстоювання своїх прав та 

інтересів, участі в політичному житті, виборчих кампаніях тощо; 

 регулярне проведення представниками правоохоронних органів 

єдиних днів інформування молоді про неприпустимість застосування 

насильства задля досягнення власних цілей, відповідальність за порушення 

принципів мирного співіснування різних народів, культур та релігій; 

 ініціювання постійного діалогу представників органів державної 

влади різних рівнів із молодіжною аудиторією щодо можливостей набуття 

освіти, працевлаштування, кар’єрного зростання, залучення до державної 

служби тощо. 

Реалізація зазначеного комплексу заходів дозволить, на нашу думку, з 

одного боку, подолати аполітичність сучасної молоді, підвищити її інтерес до 

участі в суспільно-політичному житті держави, розкрити творчий та 

інтелектуальний потенціали, сформувати активну громадянську позицію, а з 

іншого – сприятиме становленню атмосфери громадянської злагоди та 

терпимості в молодіжному середовищі, мінімізує деструктивний вплив 

екстремістських ідеологій на свідомість сучасної молоді. 

Сприяння залученню молоді до реалізації державної політики в Україні. 

Вагомим інструментом протидії екстремізму в молодіжному середовищі є 

створення належних умов для залучення талановитої та найбільш активної 

молоді до роботи у сфері державного управління. Цього можливо досягти 

шляхом: 

 проведення стажувань для студентів вищих навчальних закладів з 

метою виявлення професійного рівня та ділових якостей молодих людей із 

подальшим зарахуванням їх до кадрового резерву на посади державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

 залучення молодіжних лідерів до роботи у сфері державної 

служби; 
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 підвищення престижу роботи у сфері державного управління та 

місцевого самоврядування шляхом проведення відповідної інформаційно-

просвітницької роботи серед молоді територіальними органами 

Національного агентства України з питань державної служби [570]. 

Також з метою попередження виявів екстремізму важливим напрямом 

участі молоді у реалізації державної політики в Україні є налагодження 

системного діалогу органів державної влади з молоддю через залучення 

найбільш активних її представників до роботи у дорадчо-консультативних і 

допоміжних органах, громадських радах при органах виконавчої влади 

різних рівнів. Участь у зазначених структурах, діяльність яких регулюється 

Постановами Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 

№ 996 та «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, утворених Кабінетом Міністрів України» від 17.06.2009 № 599, 

дозволить: 

 ознайомити молодих громадян з особливостями діяльності 

органів державної влади та управління; 

 підвищити рівень довіри до них з боку молоді; 

 забезпечити діяльність зазначених органів на принципах 

гласності, відкритості та прозорості; 

 забезпечити реальну участь молоді в реалізації та захисті своїх 

прав і свобод, задоволенні політичних, економічних, соціальних, культурних 

та інших інтересів [див. 528; 567].  

Такі напрями діяльності з попередження виявів екстремізму в 

молодіжному середовищі, що поєднують зусилля органів державної влади 

різних рівнів та громадськості, на наше переконання, дозволять сформувати 

ефективні соціальні механізми представництва інтересів молоді, захисту її 

прав, сприятимуть підвищенню громадянської активності молодих людей, 

поширенню правової обізнаності, формуванню й закріпленню 

демократичних принципів їхньої політичної культури, утвердженню 
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цінностей толерантності та ненасильницького розв’язання соціальних 

суперечностей та конфліктів. 

Управління інформаційними впливами у сфері протидії екстремізму 

серед молоді. Екстремізм у його крайньому вияві – тероризмі – є 

небезпечним та складно прогнозованим явищем сучасного світу. Його 

виразники з метою здійснення своєї суспільно небезпечної діяльності 

намагаються застосовувати новітні методики впливу на масову свідомість.  

Особливістю поширення суб’єктами екстремістської діяльності своїх 

ідей є використання можливостей інформаційних впливів як одного з 

найбільш дієвих інструментів маніпулювання свідомістю й поведінкою 

окремих осіб, соціальних груп та суспільства в цілому. Переважна більшість 

екстремістських угруповань мають власні засоби масової інформації, 

створюють та підтримують функціонування інтернет-сайтів, чатів, форумів, 

груп у соціальних мережах для поширення своїх руйнівних ідей. Це 

актуалізує вагомість заходів, що має здійснювати держава через 

уповноважені нею органи. Зусилля мають бути спрямовані на руйнування 

ідеологічних засад екстремістських угруповань, виявлення й ліквідацію 

центрів їх інформаційної та ідеологічної підтримки. Тому засоби масової 

інформації, здійснюючи визначальний вплив на формування громадської 

думки та суспільної свідомості, є важливим інструментом інформаційної та 

ідеологічної протидії екстремізму.  

Саме з повідомлень ЗМІ переважна більшість населення отримує 

інформацію про події в країні та світі. Через це ЗМІ мають виступати в ролі 

одного з найбільш потужних трансляторів ідей толерантності та мирного 

співіснування різних соціальних груп, народів, культур, релігій тощо. Проте 

окремі ЗМІ, намагаючись забезпечити собі належну глядацьку та читацьку 

аудиторію, зосереджують свою увагу на «гонитві за сенсаціями», тобто 

пошуках, оприлюдненні та набутті ексклюзивних прав на інформаційні 

повідомлення про певні суспільні аномалії, до яких, зокрема, належать 

результати екстремістської діяльності, що стає додатковим засобом 
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поширення ідей відповідних угруповань. Небезпечність такої практики 

полягає в тому, що кореспонденти ЗМІ не лише інформують про певні події, 

а й формують певні оціночні судження, визначення, висновки, що сприяють 

адаптації, а в окремих випадках і формуванню схвального ставлення з боку 

населення до екстремістських ідеологій та діяльності їхніх виразників. 

На сьогодні взаємодія держави та ЗМІ у сфері протидії екстремізму має 

хаотичний і спорадичний характер. Зокрема, відсутність закону з протидії 

екстремізму зумовлює брак чітко визначених завдань ЗМІ при висвітленні 

фактів екстремістської діяльності. Серед інших проблемних питань, які 

впливають на відносини держави та ЗМІ щодо протидії екстремізму, є 

відсутність законодавчо обґрунтованого визначення сутності екстремізму, 

що може призвести, з одного боку, до створення перешкод окремими 

представниками органів державної влади при здійсненні журналістами своїх 

професійних обов’язків. З іншого боку, невизначеність антиекстремістської 

політики держави зумовлює появу деяких зловживань зі сторони самих ЗМІ, 

зокрема через поширення інформації, що позитивно висвітлює діяльність 

окремих екстремістських угруповань або сприяє створенню в масовій 

свідомості ореолу «мучеників» довкола окремих представників 

екстремістських спільнот тощо. За таких умов необхідність інформаційної 

протидії виявам екстремізму має передбачати досягнення балансу між 

забезпеченням національних інтересів і національної безпеки та реалізацією 

права на передачу й поширення інформації.  

Зважаючи на це, ми поділяємо думку Н. Бааль, яка, обґрунтовуючи 

методи профілактики політичного екстремізму серед молоді, вважає за 

необхідне створити єдиний інформаційний простір з метою поширення ідей 

толерантності, громадянської солідарності, поваги до інших народів, культур, 

релігій. На її переконання, поряд із пропагандою цінностей миру та злагоди у 

сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин необхідно 

використовувати потенціал ЗМІ задля сприяння обговоренню гострих 
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проблем, подолання суспільної індиферентності щодо груп та ідеологій, які 

пропагують різні форми нетерпимості [35, с. 293–294].  

Крім того, на наш погляд, вагомою детермінантою взаємодії держави та 

ЗМІ у сфері протидії екстремізму має стати усвідомлення спільності інтересів 

щодо забезпечення миру, стабільності та безпеки суспільства і держави. Це 

гарантуватиме оперативність надання суспільству інформації про небезпеку 

екстремістської діяльності, своєчасне корегування матеріалів, які можуть 

спровокувати ескалацію суспільно-політичного напруження, образити 

релігійні почуття вірян або політизувати проблемні аспекти міжнаціональних 

відносин. Поширення такої інформації має насамперед забезпечувати 

виховний вплив на найбільш чутливі до ідей екстремізму прошарки 

населення, зокрема на деякі депривовані молодіжні групи. Водночас, на нашу 

думку, необхідно обережно висвітлювати окремі вияви екстремізму, щоб не 

отримати протилежний ефект, а саме – не спровокувати суспільний інтерес 

до цього явища, особливо до його культурно-естетичного складника. 

Управління інформаційними впливами у сфері протидії екстремізму 

серед молоді також має передбачати реалізацію контролюючих функцій 

правоохоронними органами України. Зокрема, підрозділи, до повноважень 

яких належать питання боротьби з кіберзлочинністю, мають здійснювати 

систематичний моніторинг інтернет-простору з метою виявлення та 

блокування екстремістських сайтів, чатів, форумів, груп у соціальних 

мережах, встановлення осіб, які створюють та наповнюють ці інформаційні 

ресурси. Вагомим напрямом має стати відповідна роз’яснювальна та 

інформаційно-просвітницька робота задля упередження поширення 

екстремістських ідей серед молоді. 

Сприяння розвитку міжнаціонального та етноконфесійного діалогу з 

метою запобігання виявам ксенофобії та різних форм нетерпимості. 

Українське суспільство є багатонаціональним за своїм складом. Так, за 

даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р., на території України 

проживають представники понад 130 національностей і народностей [573]. 
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Достатньо строкатим є й релігійний склад населення України. Зокрема, 

відповідно до даних Інформаційного звіту «Про стан і тенденції розвитку 

релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2009 рік» 

Державного комітету України у справах національностей та релігій релігійна 

мережа в Україні представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких 

діє 35184 релігійні організації [595].  

Як зазначалося вище, конфлікти на міжнаціональному та 

етноконфесійному ґрунті мають значний руйнівний потенціал, який може 

бути використаний екстремістськими угрупованнями для досягнення своїх 

цілей. Крім того, окремі волюнтарно витлумачені релігійні догмати, свідоме 

акцентування на особливостях певних націй або народностей 

використовуються екстремістськими спільнотами як суттєвий компонент 

власних політико-ідеологічних доктрин і чинник мобілізації своїх активістів 

та розширення кола прихильників. Тому, на нашу думку, перспективними 

напрямами політики запобігання виявам екстремізму в цій сфері є: 

 упередження нагнітання конфліктних настроїв, протистояння з 

органами державної влади та місцевого самоврядування через налагодження 

постійного діалогу та взаємодії з представниками релігійних громад і 

національно-культурних співтовариств; 

 недопущення політизації проблематики міжнаціональних та 

етноконфесійних відносин; 

 гармонізація міжнаціональних й етноконфесійних відносин 

шляхом реалізації консенсусних принципів взаєморозуміння та 

взаємоповаги; 

 досягнення суспільного миру та злагоди шляхом формування 

делікатного, уважного й толерантного ставлення до діяльності релігійних 

громад і національно-культурних співтовариств з боку населення. 

Завданнями органів державної влади та місцевого самоврядування в цій 

сфері є визначення оптимальних параметрів забезпечення взаємодії з 

представниками релігійних громад і національно-культурних співтовариств 
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задля упередження виявів агресії, ненависті, насильства, культивування 

принципів толерантності, віротерпимості, несприйняття й засудження будь-

яких форм нетерпимості та екстремізму.  

Формування та реалізація комплексу конструктивних відносин із 

представниками релігійних громад і національно-культурних співтовариств, 

на наше переконання, має здійснюватися в межах державних, регіональних 

та місцевих цільових програм щодо взаємодії з цими організаціями, 

запобігання і попередження виявів ксенофобії та різних форм нетерпимості. 

Зазначені програми мають містити такий орієнтовний перелік заходів: 

 реалізація інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема єдиних 

днів інформування населення, спрямованих на підвищення правової культури 

й обізнаності населення щодо особливостей актуальної релігійної та 

етнонаціональної ситуації в Україні; 

 формування принципів толерантності та взаємотерпимості через 

використання потенціалу релігійної літератури і популяризації звичаїв, 

традицій, обрядів різних етнічних спільнот; 

 організація та проведення громадських обговорень, дебатів, 

дискусій, «круглих столів», науково-практичних конференцій, семінарів за 

участі представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

релігійних громад і національно-культурних співтовариств, наукових та 

експертно-аналітичних установ щодо вдосконалення державної політики у 

сфері міжнаціональних та етноконфесійних відносин; 

 використання можливостей ЗМІ та інтернет-ресурсів з метою 

популяризації позитивного досвіду розв’язання суперечностей на 

міжнаціональному та етноконфесійному ґрунті; 

 утворення при органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування громадських рад із представників релігійних громад і 

національно-культурних об’єднань для забезпечення їхніх специфічних 

потреб та інтересів і сприяння їхній діяльності; 
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 розробка і впровадження експертно-аналітичних систем задля 

фіксування екстремістських висловлювань, виявів ксенофобії та різних форм 

нетерпимості в публічних виступах політичних і громадських діячів, 

публікаціях у ЗМІ тощо та протидії поширенню таких поглядів; 

 здійснення масових заходів (зокрема фестивалів етнічної 

культури, мов, фольклору, релігійних свят тощо) за участі представників 

релігійних громад і національно-культурних співтовариств з метою 

популяризації та формування шанобливого ставлення до їхніх традицій, 

звичаїв, національно-специфічних особливостей тощо; 

 залучення правоохоронних органів задля профілактики виявів 

екстремізму, спроб посягання на права представників релігійних громад і 

національно-культурних об’єднань. 

Особлива увага у сфері протидії екстремізму, ксенофобії та різним 

формам нетерпимості має бути приділена підготовці молодого покоління до 

соціальної взаємодії в умовах багатонаціонального й поліконфесійного 

суспільства. Зокрема, зусилля Міністерства молоді та спорту України, його 

територіальних управлінь та відділів, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та їх спеціалізованих формувань 

мають бути зосереджені на розробці та реалізації заходів, що сприяють: 

 формуванню в молодіжному середовищі поваги до різних 

народів, культур і релігій; 

 трансляції та укоріненню серед молоді суспільно схвалюваних 

життєвих цінностей, вихованню принципів толерантності, необхідності 

дотримання прав і свобод людини; 

 несприйняттю й засудженню різних форм нетерпимості та 

дискримінації; 

 створенню умов для ознайомлення молодою людиною з 

елементами культури й побуту різних народів. 
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Крім того, значним кроком, на нашу думку, є фінансова та 

організаційна підтримка Міністерством молоді та спорту України, його 

територіальними управліннями та відділами проектів програм молодіжних та 

дитячих громадських організацій, спрямованих на виховання принципів 

толерантності в молоді, негативного ставлення до будь-яких виявів 

нетерпимості й дискримінації. 

Таким чином, реалізація зазначених заходів, на нашу думку, дозволить 

зберегти атмосферу етнонаціональної та міжконфесійної злагоди у 

суспільстві, сприятиме вихованню принципів толерантності й 

взаємотерпимості у молодого покоління задля убезпечення від втягування 

його в діяльність екстремістських угруповань. Нейтралізація спроб 

нагнітання конфліктних ситуацій у сфері етнонаціональних та 

міжконфесійних відносин сприятиме локалізації поширення радикалістських 

настанов у молодіжному середовищі та унеможливить перетворення 

проблематики цих відносин на компоненти політико-ідеологічних доктрин 

екстремістських угруповань.  

Розробка та реалізація цільових програм, спрямованих на виховання 

культури толерантності й терпимості серед молоді, подолання поширення 

інтолерантних ідей, насильства, немотивованої агресії та екстремізму. 

Впровадження системи заходів із запобігання та протидії екстремізму є 

комплексним завданням, що зумовлює необхідність розробки, затвердження 

та реалізації відповідних цільових програм з метою забезпечення координації 

взаємодії органів державної влади, правоохоронних органів та громадськості 

у цій сфері. Зважаючи на специфіку виявів екстремізму в суспільному житті 

та враховуючи його деструктивний потенціал, ми вважаємо, що найперше 

відповідна програма має містити обґрунтування необхідності розробки й 

затвердження цього документа. Поряд із загальною інформацією щодо 

суспільної небезпечності екстремізму потрібно навести статистичну 

інформацію, надану компетентними органами держави, що унаочнює рівень і 

специфіку поширення інтолерантних ідей, насильства, немотивованої агресії 
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й екстремізму в молодіжному середовищі, відображає реальні загрози, які 

становить діяльність екстремістських угруповань для національної безпеки 

України. 

Метою такої програми має бути реалізація державної політики у сфері 

профілактики та протидії виявам екстремізму, сприяння становленню 

міжетнічної та міжконфесійної злагоди в державі. 

Перелік завдань виконання програми з протидії виявам екстремізму має 

передбачати реалізацію профілактичних заходів, стабільної протидії 

екстремізму, спробам порушення міжетнічної та міжконфесійної злагоди в 

державі, своєчасного виявлення та деактивації екстремістських угруповань, 

подолання їхніх деструктивних інформаційних впливів. Окремо слід 

визначити комплекс заходів, спрямованих на: 

 забезпечення ефективності та координації міжвідомчої взаємодії 

у сфері профілактики і протидії екстремізму; 

 розробку та реалізацію профілактичних заходів, спрямованих на 

виховання культури толерантності й терпимості серед молоді, подолання 

поширення інтолерантних ідей, виявів насильства, немотивованої агресії та 

екстремізму; 

 організацію та проведення інформаційно-пропагандистської 

діяльності, орієнтованої на зниження суспільно-політичного напруження в 

державі, недопущення розв’язання насильницькими методами проблемних 

питань у сфері міжетнічних та етноконфесійних відносин. 

Заходи щодо виконання зазначеної програми мають бути викладені в 

логічній послідовності, структуровані в таблиці, з визначенням термінів 

виконання та відповідальних виконавців. Орієнтовний вигляд плану заходів з 

виконання програми з протидії виявам екстремізму наведено в додатку В. 

Контроль за перебігом реалізації програми мають здійснювати підрозділи 

правоохоронних органів та органів виконавчої влади, до компетенції яких 

належать питання, пов’язані з функціонуванням суб’єктів суспільно-

політичного життя.  
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Реалізація цієї програми потребує відповідного фінансування. Тому 

документ має містити: 

 перелік джерел фінансування програми; 

 інформацію про головного розпорядника коштів цієї програми, 

який надає оцінку ефективності її виконання, а у разі невиконання планових 

завдань – визначає причини та розробляє план заходів щодо покращення 

реалізації програми; 

 перелік виконавців, відповідальних за здійснення регулярного 

моніторингу реалізації цієї програми. 

Прогнозними кінцевими результатами програми мають стати: 

 закріплення позитивних тенденцій у сфері подолання поширення 

інтолерантних ідей, виявів насильства, немотивованої агресії та екстремізму, 

зменшення кількості злочинів на міжнаціональному й етноконфесійному 

ґрунті із наведенням конкретних показників; 

 зростання довіри громадян до органів державної влади та 

управління, правоохоронної системи держави як захисників прав і свобод; 

 деактивація інформаційних впливів та припинення діяльності 

екстремістських угруповань, які становлять загрозу для національної безпеки 

України; 

 мінімізація впливу екстремістських угруповань на молодіжне 

середовище, зменшення втягнення молоді до їхньої діяльності; 

 руйнування схем фінансування екстремістської діяльності, у т. ч. 

із-за кордону. 

Таким чином, розробка та реалізація державних, регіональних і 

місцевих цільових програм дозволить ефективно збалансувати зусилля 

органів виконавчої влади, правоохоронних органів та громадськості у сфері 

протидії поширенню інтолерантних ідей, виявів насильства, немотивованої 

агресії та екстремізму з метою досягнення консолідації суспільства на основі 

реалізації принципів толерантності та компромісу, гармонізації 
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міжнаціональних і міжконфесійних відносин, зниження рівня суспільно-

політичного напруження. Вагоме місце в цих документах має посідати 

цілеспрямована робота з профілактики екстремізму в молодіжному 

середовищі, що поєднує інформаційні, пропагандистські та виховні форми і 

методи. Визначення й конкретизація напрямів діяльності правоохоронних 

органів сприятиме своєчасному виявленню та усуненню причин й умов 

появи екстремізму, подоланню деструктивних наслідків діяльності 

екстремістських угруповань.  

У цілому необхідно зазначити, розробка й реалізація соціокультурних 

та інформаційно-психологічних технологій з деактивації виявів екстремізму 

має враховувати, особливості соціально-економічного, суспільно-

політичного та соціокультурного розвитку держави, та базуватися на 

виробленні й впровадженні насамперед профілактичних заходів. Це 

сприятиме деполітизації проблематики міжнаціональних та етноконфесійних 

відносин, уникненню конфліктних ситуацій, ескалації суспільно-політичної 

ситуації.  

Актуальними завданнями цих технологій мають стати формування в 

молодіжному середовищі культури толерантності та взаємоповаги, 

усвідомлення необхідності відмови від насильницьких способів розв’язання 

конфліктних ситуацій, підвищення рівня правової обізнаності, утвердження 

принципів демократичної політичної культури. Реалізація таких завдань 

призведе до підвищення ефективності патріотичного виховання сучасної 

молоді, формування в неї активної життєвої та громадянської позиції, 

становлення та закріплення моральних цінностей, естетичних смаків та 

ідеалів. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

Зміни характеру і напрямів розвитку політичних, економічних, 

культурно-ідеологічних відносин на початку 1990-х рр. спричинили суттєве 

послаблення системи державного управління. Це призвело до поширення 

правового нігілізму, зниження морального потенціалу та нівелювання 

духовно-культурних цінностей населення. Масштабне, але водночас не 

завжди обґрунтоване й продумане, реформування воєнної та правоохоронної 

сфер зумовило стрімку криміналізацію різних аспектів суспільного життя, що 

спричинило значне падіння життєвого рівня населення, недовіру до органів 

державної влади та управління. Ескалація суспільно-політичного напруження 

та зростання протестних настроїв серед населення призвели до появи нової 

категорії злочинів, що посягають на національну й громадську безпеку 

країни.  

Екстремізм є багаторівневим та полікомпонентним деструктивним 

суспільно-політичним явищем, що характеризується значною кількістю 

ідейних течій, різноманіттям виявів, неоднорідністю соціального складу 

екстремістських угруповань тощо. Власне, поширення екстремістських 

настроїв, схильність окремих суб’єктів політики до найбільш радикальних 

деструктивних дій обумовлюються розбалансованістю суспільних відносин 

внаслідок зіткнення й протиставлення інтересів різних соціальних груп та 

окремих індивідів в соціально-економічній, духовно-культурній, суспільно-

політичній сферах.  

Ідейними джерелами екстремізму є реальна або ілюзорна відсутність 

можливостей досягнення позитивних зрушень у соціально-економічному, 

культурному та політичному житті країни, трансляція через ЗМІ жорстокості, 

сцен насильства, культивування силових принципів розв’язання наявних у 

суспільстві суперечностей, зневіра в спроможності представників органів 

державної влади та політичних діячів реально покращити життєвий рівень 
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населення тощо. Сприйняття екстремістських ідей посилюють націонал-

популістські гасла та заклики. 

Поява та інституціоналізація груп, об’єднань і рухів екстремістської 

спрямованості характеризується демонстративним протиставленням їхньої 

діяльності вимогам чинної правової системи. Своєю чергою, це зумовлює 

ескалацію суспільно-політичного напруження, посиленого конфліктами на 

етнонаціональному та релігійному ґрунті. Тому ідеї політичного радикалізму, 

виразники екстремістської практики на сьогодні є реальною загрозою не 

лише для національної безпеки, а й для інститутів демократії та 

громадянського суспільства в сучасній Україні. 

У сучасних умовах екстремізм як різновид суспільно небезпечної 

діяльності характеризується зростанням масовості, швидкою адаптацією до 

мінливих соціальних умов та здатністю поширюватися на різні сфери 

суспільного життя. Згубність впливу екстремістських ідей виявляється у 

провокуванні конфліктів між різними соціальними групами та спільнотами, 

що негативно позначається на розвитку суспільства в цілому. У цьому 

контексті молодь, внаслідок властивих їй психологічної нестабільності та 

несформованості ціннісних настанов й орієнтацій, виявляється найбільш 

вразливою для деструктивних впливів різноманітних екстремістських 

ідеологій. 

Розгортання деструктивної практики суб’єктів екстремізму 

характеризується посиленням жорстокості їхніх дій, розширенням форм 

діяльності й використанням передових досягнень науки і техніки. Прагнення 

суб’єктів екстремізму досягнути значного суспільного резонансу 

обумовлюється необхідністю шокувати та залякати населення, 

дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні або її окремих 

регіонах, забезпечити належну фінансову та матеріально-технічну підтримку, 

у тому числі із-за кордону, для подальшої реалізації провокативних дій та 

акцій.  
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Визнання насильства як найбільш прийнятного способу відстоювання 

своїх інтересів та переконань, намагання диктувати свої вимоги всьому 

суспільству об’єктивно сприяють виключенню представників 

екстремістських угруповань із суспільства, залишаючи за ними лише 

можливість на маргінальне існування. Зазначені обставини зумовлюють 

необхідність розробки ефективних заходів запобігання та протидії 

політичному радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України. 

Будучи прихильником європейського вибору України, ми наголошуємо 

на тому, що політика запобігання і протидії цьому явищу має вибудовуватись 

на принципах політичного плюралізму, гуманізму, пріоритету 

загальнолюдських цінностей. Саме тому значну увагу приділено питанням 

законодавчого обґрунтування профілактичної діяльності та удосконалення 

чинного законодавства України, що стосується проведення масових заходів, 

як вагомого джерела ескалації екстремістських виявів у реальному житті. 

Такий підхід має унеможливити перетворення антиекстремістського 

законодавства в інструмент утиску політичної опозиції, посягання на 

основоположні, фундаментальні права і свободи особистості. 

Як суспільно небезпечний феномен сучасності екстремізм 

характеризується багатоманітністю форм вияву та здатністю поширюватися 

на різні сфери суспільного життя. Через це система протидії цьому явищу 

має передбачати здійснення комплексу заходів, здатних забезпечити дієву та 

результативну профілактику та мінімізацію негативного впливу на 

молодіжне середовище екстремістських ідей та практик. Протидія виявам 

екстремізму має поєднувати зусилля й можливості органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і громадськості задля 

досягнення високого рівня ефективності цих заходів. Впровадження системи 

заходів із запобігання та протидії екстремізму є комплексним завданням, що 

зумовлює необхідність розробки, затвердження та реалізації відповідних 

цільових програм з метою забезпечення координації взаємодії органів 

державної влади, правоохоронних органів та громадськості у цій сфері. 



358 

 

 

 

Складність забезпечення протидії екстремізму зумовлюється 

багатоманітністю та варіативністю цього явища, високою здатністю до 

мімікрії та адаптації до швидко змінюваних умов суспільного життя. 

Деструктивний вплив екстремістських ідей насамперед позначається на 

молоді, яка є основним об’єктом для втягнення до протестних виступів та 

вчинення правопорушень. Система протидії виявам екстремізму має 

включати попередження, профілактику, боротьбу, мінімізацію й ліквідацію 

наслідків екстремістської діяльності. 

Актуальною проблемою у сфері запобігання і протидії виявам 

екстремізму лишається розроблення і відпрацювання системи 

профілактичних заходів освітнього, соціокультурного та інформаційно-

психологічного впливу на молодіжне середовище України, спрямованих на 

зниження рівня агресивності серед сучасної молоді, виховання принципів 

патріотизму, толерантності, взаємоповаги. 
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ВИСНОВКИ 

 

На сучасному етапі вияви політичного радикалізму та екстремізму 

посідають чільне місце в системі викликів та загроз демократичному 

розвитку політичної культури молоді, та загалом національній безпеці 

України. Проведене дослідження дало змогу сформулювати такі висновки. 

Для вітчизняного наукового дискурсу переважно характерні загальні 

уявлення про сутність політичного радикалізму та екстремізму. Згідно з 

ними, радикалізм є особливим способом мислення та специфічним набором 

настанов, що передбачають здійснення суспільних перетворень, відкидаючи 

можливості соціальних компромісів. Екстремізм розглядається як соціальна 

практика, базована на цих настановах, яка поєднує насильницькі методи 

політичної боротьби і створює загрозу для національної безпеки держави.  

Водночас згадані академічні викладки не охоплюють усього 

різноманіття цих виявів. У межах соціально-філософських і соціологічних 

підходів радикалізм й екстремізм розглядаються як результат розпаду 

ціннісно-нормативної системи суспільства, порушення процесу соціалізації 

та адаптації індивіда до мінливих умов сучасного життя. Згідно із 

культурологічним підходом екстремістські методи політичної боротьби є 

способами знаково-символічної декодифікації сутнісних засад суспільства і 

держави або тотальним руйнуванням ціннісної системи без будь-яких 

альтернативних пропозицій. У межах правового осмислення екстремізм 

ототожнюється зі спробами насильницького захоплення влади, незаконного 

втручання у діяльність уповноважених органів держави, порушення 

принципів міжнаціонального рівноправ’я, посягання на засади 

конституційного ладу. Політологічне розуміння радикалізму та екстремізму 

пов’язується з новими формами політичної соціалізації та політичної участі, 

що з’являються у кризових обставинах. Вияви радикалізму й екстремізму 

найчастіше спричинені кризою системи міжнаціональних відносин, 
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несформованістю демократичної політичної культури, використанням 

протестних настроїв населення окремими політичними елітами тощо.  

Поширення радикалістських настанов та екстремістських настроїв у 

молодіжному середовищі характеризують певні особливості. Поступове 

відчуження депривованої частини молоді від соціуму спричинює появу 

неформальних груп та ініціатив, субкультурних спільнот, що може сприяти 

зростанню економічної підприємливості, реалізації себе в різних формах 

творчості. Разом з тим, ці тенденції можуть також спричиняти звернення 

молодих людей до деструктивних політизованих соціальних практик. 

Сьогодні особливо небезпечною видається тенденція залучення молоді 

до діяльності радикальних рухів та екстремістських угруповань. Домінування 

в їх складі молодих осіб свідчить про те, що у віці від 18 до 35 років у 

свідомості найлегше формується екстремістський потенціал, що об’єктивно 

виникає з невизначеності та нестабільності соціальної ролі й статусу молодої 

особистості. Така трансформація у різні форми екстремістської практики 

пов’язана зі впливом низки кризових соціальних чинників. Поглиблення 

системної кризи обумовлюється, насамперед, транзитивністю сучасного 

українського суспільства, що спричинює десинхронізацію політичних і 

соціально-економічних процесів, правову дезорієнтованість населення. 

Відтак актуалізація радикалістських ідей та екстремістських практик є 

загальним закономірним наслідком розвитку пореформеного українського 

суспільства, що характеризується фрагментарністю політичної культури, 

поглибленням соціально-економічних суперечностей, корозією ціннісно-

нормативної системи та правовою невизначеністю норм політичної 

поведінки і політичної участі населення.  

Конспіративні умови визрівання і розвитку зумовлюють статус 

екстремізму як одного із найнебезпечніших та складно прогнозованих 

суспільних явищ, результативна деактивація якого безпосередньо залежить 

від ефективності заходів ранньої діагностики і профілактики. Завдання 

компетентних органів держави, на які покладаються функції захисту 
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національної державності, полягають, насамперед, у виявленні й усуненні 

умов, що спричинюють поширення радикалістських, інтолерантних настроїв 

у суспільстві, появу та інституціоналізацію їх виразників. 

Особливого гостро постають завдання з вироблення і впровадження 

виваженої стратегії протидії цим явищам, яка б збалансовувала превентивні 

та репресивно-правові можливості держави, що сприятиме подальшому 

розвитку демократичної політичної культури та громадянського суспільства 

в Україні. Такі заходи мають, з одного боку, гарантувати безпеку людини і 

держави від злочинних посягань екстремістських спільнот, а з іншого – 

упереджувати можливе перетворення антиекстремістського законодавства та 

відповідної правозастосовчої практики на інструмент утиску придушення 

свободи слова і демократії. 

Різноманітність радикалізму та екстремізму обґрунтовує доречність 

детального аналізу духовно-мотиваційної матриці протиправних діянь їхніх 

суб’єктів, докладного вивчення їхніх ідейно-культурних джерел задля 

встановлення мотивації індивідів до екстремістської діяльності, форм і 

методів маніфестації екстремістських угруповань у політичному житті. 

Дослідження відповідних ідеологічних доктрин дозволяє структурувати 

вітчизняне екстремістське середовище за «лівим» і «правим» складниками.  

Ліворадикальний табір поєднує декілька ідейно-політичних течій, які 

орієнтуються на різні проекти перебудови суспільного життя. У структурі 

лівого радикалізму в Україні виокремлено такі течії: консервативно-

комуністичну (включає неосталіністський, неотроцькістський, 

неомаоїстський напрями); «нові ліві» (поєднує антиглобалістські, 

антифашистські, феміністські та екологічні рухи); лівонаціоналістичну 

(еклектично сполучає націоналістичні концепти зі соціальною риторикою); 

анархічну (представлена анархо-комунізмом, анархо-синдикалізмом, анархо-

індивідуалізмом, субкультурним анархізмом і націонал-анархізмом). 

Досить різноманітним є й правоекстремістське середовище, у межах 

якого поєднуються традиціоналістська націоналістична течія або «старі 
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праві» (схильні до надмірної абсолютизації ідейно-теоретичної спадщини 

класиків українського націоналізму) та модерна націоналістична течія або 

«нові праві» (намагаються синтезувати постулати класичного українського 

націоналізму із сучасними соціально-революційними ідеями). Окрему увагу 

заслуговують зарубіжні ідеологічні впливи, представлені насамперед 

осередками російських правоекстремістських об’єднань, що орієнтуються на 

різноманітні версії російського націоналізму. 

Орієнтації екстремістських угруповань на демонстративне 

протиставлення суспільству зумовлюють тенденції їхньої субкультуризації. 

Компонентами субкультурних стилів маніфестації екстремістських об’єднань 

є внутрішньоорганізаційні міфи, специфічний зовнішній стиль та символіка, 

вербальний фольклор, комплекс культурних цінностей, система ритуалів 

тощо. Звернення до таких тактичних прийомів власного вираження дозволяє 

тісніше об’єднати членів екстремістських груп, ускладнюючи можливості 

для проникнення в це середовище осіб, чия діяльність може призвести до 

дезінтеграції та розпаду таких груп. 

Значущими є релігійні джерела радикалістських доктрин і 

екстремістських практик. Використання квазірелігійних ідей розглядаються 

як своєрідна психотехніка впливу на свідомість активу екстремістських 

об’єднань. Це унеможливлює раціонально-прагматичне освоєння соціальної 

реальності шляхом підміни його емоційно-чуттєвим сприйняттям. Нерідко 

довкола харизматичних представників екстремістських угруповань 

створюється ореол «непогрішимості», що дозволяє їм ефективно 

маніпулювати свідомістю і поведінкою низового членства при здійсненні 

протиправних заходів. 

Основні причини зростання екстремістських настроїв формуються у 

соціально-економічній площині. Трансформаційний період українського 

суспільства супроводжується низкою економічних катаклізмів, пов’язаних із 

переходом до ринкових форм господарювання. Економічні негаразди 

призвели до майнового розшарування населення, масового безробіття, 
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посилення соціального напруження і зростання недовіри населення до 

органів державної влади. Екстремістські форми соціальної активності є 

специфічною реакцією на відсутність життєвих перспектив, зубожіння та 

соціальне приниження переважної більшості населення країни. 

Незбалансованість економічного розвитку відображаються також на 

аномічному стані українського суспільства, що призводить до порушення 

процесу соціалізації та адаптації молодої людини у складних умовах життя, 

кризи інститутів сім’ї, освіти і виховання, браку можливостей для 

проведення змістовного дозвілля. Комплексно така соціокультурна ситуація 

зумовила появу девіантних і делінквентних тенденцій у молодіжному 

середовищі, які стали своєрідним живильним ґрунтом для виникнення та 

поширення екстремістських практик. 

Серед суспільно-політичних чинників ескалації політичного 

радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України вирізняються 

брак ефективних механізмів політичної соціалізації сучасної молоді, 

надмірна поляризація політичної системи, криза ліберальних цінностей, ідей 

толерантності, несформованість концепції патріотичного виховання. 

Наслідками впливу цих чинників є пошук представниками молодого 

покоління альтернативних джерел реалізації свого потенціалу, зростання 

протестної активності молоді, участь у діяльності суб’єктів політики, 

заснованих на етноцентристських ідеях. 

У межах концепції запобігання і протидії виявам молодіжного 

політичного радикалізму та екстремізму мають поєднуватись правоохоронні 

та інформаційно-просвітницькі заходи. Окремої уваги потребує розроблення 

механізму професійної відповідальності державних службовців і посадових 

осіб органів місцевого самоврядування за ухвалення управлінських рішень, 

що спричинили зростання протестних настроїв серед окремих прошарків 

населення, ескалацію суспільно-політичного напруження у державі або її 

окремих регіонах, поширення виявів нетерпимості на етнонаціональному та 

релігійному ґрунті. 
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Дослідження інституційно-правового забезпечення антиекстремістської 

діяльності держави засвідчило наявність окремих проблемних точок. 

Насамперед – це розпорошеність правових норм, неузгодженість 

законодавчих актів, що регламентують питання запобігання і протидії 

політичному радикалізму та екстремізму в Україні.  

У вітчизняному законодавстві й досі не сформовано правового 

визначення екстремізму. Попри низку законодавчих ініціатив вагомою 

проблемою досі лишається відсутність профільного закону, який має 

внормовувати систему запобігання екстремізму, визначати межі професійної 

компетенції органів державної влади, уповноважених забезпечувати 

протидію цьому явищу. Серед слабких місць законопроектів варто 

відзначити їхню популістську спрямованість і неконкретне визначення 

механізмів протидії виявам екстремізму. Нормативно-правова 

неврегульованість блокує розроблення ефективної системи протидії 

екстремізму в українському суспільстві. 

Враховуючи суттєві недоліки законодавчих ініціатив, обґрунтовано 

необхідність зосередження антиекстремістського законодавства на 

проблемах профілактики цих виявів, що сприятиме унеможливленню його 

перетворення на інструмент утиску інакомислення та опозиційно 

налаштованих політичних сил, як це подекуди спостерігається, зокрема, у 

Російській Федерації та Республіці Білорусь.  

З огляду на необхідність посилення гуманістичного складника 

інституційно-правового забезпечення антиекстремістської діяльності 

Української держави, актуальною лишається проблема розроблення освітніх, 

соціокультурних та інформаційно-психологічних технологій, спрямованих на 

зниження деструктивного потенціалу молодіжного політичного радикалізму 

та екстремізму. Серед них перспективними є зосередження зусиль і 

можливостей Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і 

науки України та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Міністерства соціальної політики України на профілактичній діяльності 
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через реалізацію цільових програм із популяризації принципів патріотизму і 

толерантності, забезпечення соціального супроводу молодих людей, які за 

різних умов потрапили до екстремістських угруповань. 

Окремої уваги заслуговують питання налагодження конструктивної 

взаємодії органів державної влади та ЗМІ у сфері протидії екстремізму серед 

молоді, сприяння розвитку міжнаціонального та етноконфесійного діалогу з 

метою запобігання поширенню радикалістських ідей та екстремістських 

псевдоцінностей у молодіжному середовищі України.  

Зважаючи на ескалацію збройного насильства у східних регіонах 

України, перспективними напрямами подальших досліджень є розроблення 

та обґрунтування політико-правових механізмів запобігання виникненню і 

протидії діяльності незаконних воєнізованих формувань задля 

унеможливлення втягнення до них, насамперед, молодих людей. 
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Рис. 1. Частка населення, яке негативно ставиться до приватизації малих 

підприємств (у % до загальної кількості опитаних на початок року) 

(складено автором) [714, с. 483] 
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Рис. 2. Частка населення, яке негативно ставиться до приватизації 

великих підприємств  

(у % до загальної кількості опитаних на початок року)  

(складено автором) [714, с. 483] 
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Додаток Б 

Форми дозвілля сучасної української молоді  
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У квартирі, гуртожитку

У гостях

На природі

На вулиці

У кінотеатрі, театрі, на

концертах

У бібліотеці

У комп'ютерному клубі

У спортивному залі

У кафе, барі

Біля гральних

автоматів

У гуртках за інтересами

На дискотеці, у нічному

клубі

Інше

Важко відповісти

 

Сума відповідей перевищує 100% через можливість обрання 

декількох варіантів відповідей.  

Складено автором [450, с. 123] 
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Додаток В 

Перелік заходів виконання програми з протидії виявам екстремізму  

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

Організаційні та моніторингові заходи 

1 Систематичний аналіз процесів, що 

відбуваються у молодіжному 

середовищі, фіксація поширення 

інтолерантних ідей, насильства, 

немотивованої агресії у ньому, 

виявлення та документування 

діяльності екстремістських 

угруповань. 

За результатами аналізу та з 

урахуванням факторів, що 

впливають на ускладнення 

міжнаціональних та 

етноконфесійних відносин, 

провокують інтолерантне ставлення 

до окремих етногруп або релігійних 

громад, різні форми нетерпимості, 

дискримінації та насильства, 

вживати комплексних заходів щодо 

протидії цим явищам 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України; 

 Національна 

експертна комісія 

України з питань 

захисту суспільної 

моралі; 

 Служба у 

справах дітей; 

 центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді та їх 

спеціалізовані 

формування 

Міністерства 

соціальної політики 

України; 

 підрозділи з 

питань внутрішньої 

політики обласних 

державних 

адміністрацій 
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Продовження додатку В 

2 Реалізація спільних заходів науково-

методичного та навчально-

практичного характеру за планами 

Департаменту захисту національної 

державності Служби безпеки 

України, Департаменту громадської 

безпеки Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної 

експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі, Служби у 

справах дітей, центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

Міністерства соціальної політики 

України, підрозділів з питань 

внутрішньої політики обласних 

державних адміністрацій 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України; 

 Національна 

експертна комісія 

України з питань 

захисту суспільної 

моралі; 

 Служба у 

справах дітей; 

 центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді та їх 

спеціалізовані 

формування 

Міністерства 

соціальної політики 

України; 

 підрозділи з 

питань внутрішньої 

політики обласних 

державних 

адміністрацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



478 

 

 

 

Продовження додатку В 

3 З урахуванням наявної інформації 

визначення регіонів, де 

спостерігаються тенденції 

загострення міжнаціональних та 

етноконфесійних відносин, 

провокування інтолерантного 

ставлення до окремих етногруп або 

релігійних громад, різних форм 

нетерпимості, дискримінації та 

насильства, розроблення та вжиття 

комплексних оперативно-

профілактичних заходів у таких 

регіонах 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України; 

 Національна 

експертна комісія 

України з питань 

захисту суспільної 

моралі; 

 Служба у 

справах дітей; 

 центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Міністерства 

соціальної політики 

України 
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Продовження додатку В 

Профілактичні заходи  

4 Здійснення цілеспрямованих 

профілактичних і оперативно-

розшукових заходів із запобігання 

злочинам на міжнаціональному та 

етноконфесійному ґрунті, 

провокування інтолерантного 

ставлення до окремих етногруп або 

релігійних громад, різних форм 

нетерпимості, дискримінації та 

насильства, локалізація причин і 

умов, що сприяють ескалації 

суспільно-політичного напруження 

у державі або в окремому регіоні, 

організація та реалізація 

профілактичних заходів із особами 

та групами осіб, схильними до 

скоєння злочинів і правопорушень 

на міжнаціональному та 

етноконфесійному ґрунті 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 

 

5 Реалізація організаційно-

практичних заходів, спрямованих на 

недопущення, своєчасне 

попередження і профілактику 

можливих суспільно небезпечних 

виявів з боку екстремістських 

угруповань та окремих 

екстремістські налаштованих осіб, 

схильних до вчинення злочинів на 

міжнаціональному та 

етноконфесійному ґрунті, 

провокування інтолерантного 

ставлення до окремих етногруп або 

релігійних громад, різних форм 

нетерпимості, дискримінації та 

насильства, зокрема пов’язаних із 

незаконним використанням 

холодної та вогнепальної зброї, 

вибухових, отруйних, інших 

сильнодіючих речовин у місцях 

масового перебування громадян та 

під час здійснення масових заходів 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 
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Продовження додатку В 

6 Проведення комплексного аналізу 

оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на виявлення джерел 

фінансування екстремістських 

угруповань, у т. ч. із-за кордону, 

встановлення їхнього 

місцезнаходження, переміщення і 

використання, виявлення спроб 

маскування надання матеріально-

технічної допомоги на 

екстремістську діяльність  

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

державної служби 

боротьби з 

економічною 

злочинністю 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 

Заходи щодо запобігання виявам асоціальної поведінки серед молоді  

та зниження впливу екстремістських угруповань на молодіжне 

середовище  

7 Організація та проведення Днів 

правових знань у закладах освіти 

За 

окремим 

графіком 

 Міністерство 

освіти і науки 

України; 

 Міністерство 

молоді та спорту 

України 

8 Розроблення та проведення циклу 

семінарів у закладах освіти за участі 

працівників правоохоронних 

органів щодо профілактики виявів 

екстремізму 

За 

окремим 

графіком 

 Міністерство 

освіти і науки 

України; 

 Міністерство 

молоді та спорту 

України; 

 Міністерство 

внутрішніх справ 

України 
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Продовження додатку В 

9 Організація та проведення 

профілактичних рейдів у місцях 

масового відпочинку та скупчення 

молоді з метою виявлення 

екстремістськи налаштованих осіб 

та протидії залученню 

неповнолітніх у неформальні 

об’єднання екстремістської 

спрямованості 

Постійно  Міністерство 

внутрішніх справ 

України; 

 Служба у 

справах дітей; 

 центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді та їх 

спеціалізовані 

формування 

Міністерства 

соціальної політики 

України 

10 Розроблення та реалізація заходів 

щодо виявлення осіб, які 

пропагують ідеї нетерпимості та 

насильства, сприяють втягненню 

молоді до діяльності 

екстремістських угруповань, та 

притягнення таких осіб у 

встановленому порядку до 

відповідальності 

Постійно  Департамент 

захисту 

національної 

державності 

Служби безпеки 

України; 

 Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 

Заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку, недопущення 

виявів екстремізму, силових сутичок між різнополярними політичними 

силами 

11 Забезпечення належної охорони 

громадського порядку і безпеки під 

час здійснення загальнополітичних, 

культурно-мистецьких, спортивних, 

релігійних та інших заходів  

Постійно  Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 

12 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо участі в охороні 

громадського порядку 

Постійно  Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 
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Продовження додатку В 

13 Систематичне інформування 

населення про результати діяльності 

з попередження виявів екстремізму 

та недопущення втягування 

громадян до діяльності 

екстремістських угруповань  

Постійно  Департамент 

громадської 

безпеки 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України; 

 центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Міністерства 

соціальної політики 

України 

 

Складено автором 


