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ЕТНОКРАТОлОгія:  
теорія, наука, практика

Однією з найважливіших ознак сучасного світу є його етнічне різноманіття, 
багатокультурність, які принципово по-новому ставлять питання як існування 
щонайменшого етносу, так і розбудови національних держав, здійснення про-
цесів етнічної самоідентифікації, формування атмосфери толерантності в міжет-
нічній взаємодії, збереження державного суверенітету та територіальної ціліс-
ності поліетнічних держав і т. ін.

Етнічне розмаїття світу є великим і неоціненним скарбом світової культури і 
цивілізації, збереження якого на початку ХХІ ст., коли позаду лишилися деся-
тиліття трагічних явищ і подій життя сотень етносів, — постає як домінанта по-
дальшого прогресивного розвитку людства взагалі.

Кінець ХХ ст. характеризувався великим загостренням етнополітики, етно-
політичних процесів у багатьох країнах світу. Це — непоодинокі вияви етноци-
ду, надмірне загострення етноцентризму, політизація етнічності тощо. Відтак 
увага до етнополітики, у її теоретичній розробці та практичній реалізації, 
об’єктивно зростає, посилюється, бо нині фактично виникає потреба зміни мис-
лення щодо цієї проблематики взагалі.

Перелічені об’єктивні обставини з усією ґрунтовністю пояснюють закономір-
ну появу останнім часом фактично нової галузі науки — етнократології. Науки, 
що досліджує складний і багатоаспектний феномен влади крізь призму не менш 
складних і суперечливих відносин між окремими етносами, які надто часто пе-
реслідують мету не лише власного розвитку, а й встановлення свого впливу, вла-
ди над іншими етносами.

За усього браку фундаментальних праць у цій галузі знань, все ж є певні під-
стави вести мову про те, що за роки, саме після розпаду колишнього СРСР, так 
званого соціалістичного табору й утворення нових самостійних, суверенних дер-
жав, проблеми етнополітики, етнократії стали вивчатися більш предметно, пос-
лідовно й ґрунтовно. Не є в цьому плані винятком і вітчизняна українська етно-
політична наука. Так, в останні роки з’явилася низка цікавих монографічних, 
комплексних робіт, публікацій О. Антонюка, О. Бочковського, П. Гнатенка, 
Я. Грицака, Я. Дашкевича, Р. Іванченко, О. Картунова, В. Катигоренка, А. Кіс-
се, П. Кононенка, І. Кресіної, П. Кузика, Л. Лук’яненка, Л. Нагорної, М. Обуш-
ного, Д. Павличка, П. Пірен, М. Плав’юка, Ю. Римаренка, Г. Щокіна, В. Яре-
менка та інших авторів — представників різних галузей знань — філософів, іс-
ториків, соціологів, політологів, етнологів тощо.

Останнім часом серед публікацій, що стали вельми помітними в етнократо-
логічній науці, слід назвати такі праці: О. Антонюк “Основи етнополітики” (К.: 
МАУП, 2005); М. Пірен “Основи етнопсихології” (К., 1998); Г. Щокін “Сучас-
ний український консерватизм” (К.: МАУП, 2006); П. Кононенко “Національна 
ідея, нація, націоналізм” (К.: МАУП, 2006); Л. Лук’яненко “Національна ідея і 
національна воля” (К.: МАУП, 2003); Р. Іванченко “Українська державницька 
ідея” (К.: КиМУ, 2004); А. Кіссе “Етнічний конфлікт: теорія і практика управ-
ління” (К.: Логос, 2006), П. Кузик “Націоналізм і шовінізм у міжнародних від-
носинах” (Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003) та ін. І все ж донині ком-
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плексних праць, особливо довідкового, енциклопедичного, словникового харак-
теру, присвячених проблемам етнократії, етнократології в Україні фактично 
немає. Зате кількість спрощених, описових популістсько-публіцистичних робіт, 
в яких нерідко висуваються необґрунтовані тези щодо захисту, пріоритету в іс-
нуванні окремих невеликих етносів, національних меншин, стає усе більше. До 
того ж у науковий обіг вводяться поняття і категорії, що лише ускладнюють 
чітку уяву про реальну наукову етнократологічну проблематику: український 
народ, політична нація, український загал та інші, оскільки вони методологіч-
но були і залишаються чітко не визначеними, — скільки авторів, стільки й то-
чок зору. Такий “науковий плюралізм” мало чим наближує нас до теоретичного, 
обґрунтованого розуміння сутності складних, багато в чому доленосних для Ук-
раїни проблем, та й їх практичного розв’язання.

Перерахованими викликами часу, об’єктивними обставинами щодо наукової 
розробки означених проблем і керувалися автори цього словника, усвідомлю-
ючи, що конструктивне творення і продуктивне розв’язання етнічної, націо-
нальної політики можливе лише за умови максимально чіткого визначення ка-
тегорій і понять даної політики, тобто кристалізації понятійно-термінологічного 
її апарату. Це зовсім не означає, що такі категорії і поняття є чимось сталим, 
однозначним, незаперечним, оскільки соціально-економічні, політичні, духовні 
процеси, що мають місце у світі, в Україні зокрема, вимагають від сучасної на-
уки не менш динамічного розвитку та відповідного і своєчасного науково-мето-
дологічного обґрунтування складних етнічних процесів і явищ.

На характері і змісті словника істотно позначилося і те, що його автори — це 
вчені, які безпосередньо займаються дослідженнями теорії націй і національно-
го питання, національних відносин і націоналізму, етносоціології, етнополіто-
логії, етнопсихології, теорії і практики функціонування громадянського сус-
пільства тощо.

Питання етнічних, міжнаціональних відносин завжди були й залишаються 
надто актуальними понад усе для таких національних держав, якою є Україна. 
Століттями на її теренах та й поза межами йшла безкомпромісна, виснажлива 
боротьба за політичні права Української нації. Ця чисельна і унікальна нація 
довго була національною меншиною у складі великих імперій. Змінювався і 
нині певною мірою змінюється етнічно-політичний зміст таких наріжних по-
нять, як український народ, українська нація, а відповідно з цим усе динамічні-
шою стає практична державна етнополітика. Оскільки етнічний ренесанс з часу 
проголошення незалежності України торкнувся як українського етносу, так і 
етнічних груп, що становлять майже 22 % населення України, то питання між-
національної злагоди, єдності, толерантності набувають і гостроти, і значення 
щодо їх практичного вирішення. Без загальної етнологічної культури громадян, 
одними лише зусиллями “зверху”, тобто державною політикою, вирішити їх не-
можливо.

Основою етнокультури є етнічна ідентифікація, як складний процес ототож-
нення себе з групою осіб певної національності. І якщо хтось не хоче, боїться або 
соромиться цього ототожнення — то це зовсім не означає, що велика етнічна 
громада не може поставити питання прямо: хто в домі господар? І відповідно з 
цим будувати державну політику.

Пізнати сутність будь-якого народу можна тільки тоді, коли є усвідомлення, 
розуміння багатьох висхідних понять, таких як етнос, нація, культура, рід, ро
дина, суспільство. Глибоко досліджуючи особливості цих понять стосовно ук-
раїнства, нині відомий співвітчизник Ю. Липа вивів головні ознаки і риси ук-
раїнського характеру, а саме: еллінськість українців — найяскравішу зовнішню 
прикмету характеру їхньої раси, готизм та ін. До Ю. Липи таких характеристик 
українства, власне, не існувало взагалі, як і не брався до уваги той самий ел-
лінський характер Запорозької Січі, яку Ю. Липа називає “найцікавішою расо-
вою асоціацією українців”.

Як і десятиліття, століття тому, нині шукаємо відповідь на сакраментальне 
питання — що є справді “українська душа”, якою мірою вона пов’язана зі сві-
том, що йменується Україною. Так, Ю. Липа доводив, що для українця завжди 
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“центральним пунктом світу є Україна, українські люди й українські землі”. Це 
справді не формальна річ для духовності, коли саме “свій край світу визначаєть-
ся за середину світу”. Врешті, це і є усвідомлення власної як індивідуальної (фі-
зичної і духовної), так і національної довершеності, досконалості. До того ж ук-
раїнці завжди відчували свій власний світ як певне мірило, як зразок для інших 
світів, що блискуче пояснює витоки і зміст нашої національної гордості і само-
поваги. Саме самоповаги, а не шовінізму чи якоїсь ксенофобії. У Ю. Липи таке 
самовідчуття йменується як “відчуття серединності власної раси”, тобто її зна-
чущості й далеко не другорядності.

Для потужного розвитку, поступу нації, їй конче потрібна єдність, зорганізо-
ваність. Наші великі попередники — М. Міхновський, В. Липинський, Д. Дон-
цов та інші наголошували на тому, що в основі такої зорганізованості знаходить-
ся саме духовність нації. І не просто духовність, як система цінностей, а скрис-
талізованість основних ідей буття конкретної нації. У свою чергу, щоб 
скристалізувати ті ідеї, потрібно глибоко відчути свою Батьківщину як ціліс-
ність. Чи не тому не вдалося сповна обстояти власну державу як із середини, так 
і назовні, — у світовому обширі, що за роки новітнього державотворення не 
спромоглися осягнути і відчути себе конче як цілісність? Йдеться про стан ук-
раїнства на всіх світових обширах, а не тільки у власній домівці. Страждаємо 
від безбатченків як в Україні, так і манкуртів — пристосуванців, що полишили 
Україну та подалися до іншого притулля. Чудово і вельми промовисто висловив-
ся з цього приводу народний депутат України Тарас Чорновіл, який зазначив: “І 
минула, і нинішня влада не хочуть розуміти елементарне. Головна мета Украї-
ни — це не вступ до СОТ, НАТО, ЄС чи ще якогось наддержавного об’єднання — 
головним є захист і задоволення внутрішніх потреб. Решта — засоби досягнен-
ня” (Персонал. — 2006. — № 44(195)).

Справді, для будь-якого народу держава — це одна із форм збереження націо-
нальної ідентичності, гарант реалізації генетично закладених талантів. Причи-
на кількасотлітньої трагедії українського народу не в частих навалах чужинсь-
ких армій, а у відсутності віри у власні сили. На думку Т. Чорновола, головними 
критеріями нинішнього державного будівництва мають бути домінанта власно-
го та впевненість громадян у спроможності влади захистити національні інтере-
си (Там само).

У новітній Україні маємо не лише труднощі з етнічною ідентифікацією, а й 
економічним, лінгвістичним та духовним етноцидом, без наукового аналізу 
яких зберегти національну державу вкрай важко.

Проголошення державності, прийняття Конституції, основних законодавчих 
актів, визнання як аксіоми основних зовнішніх атрибутів національної держа-
ви — герба, прапора, гімну, грошової одиниці тощо — це лише основи, переду-
мови етнічної самоідентифікації. Без питання про власність на землю (кому вона 
належить), така самоідентифікація залишається мріяною, гіпотетичною і фак-
тично нереальною. 

Власність — це не лише приватизовані чи націоналізовані некорінним, нети-
тульним етносом України підприємства та установи (погляньмо, хто у нас 
мільйонери та мільярдери), це передусім природні багатства: земля, родовища, 
водойми, енергетичні ресурси. Оскільки перерозподіл власності йде від малого 
до великого, то спочатку відбувається мала приватизація, потім — усе, що сто-
сується матеріальних засад життя держави, енергоресурсів, енергоносіїв і зем-
лі. На сучасному етапі, в умовах формування ринкових відносин в Україні, 
впритул постало питання, кому належатиме найбільше багатство народу — зем-
ля. Надій на те, що її матиме український народ-трудівник, який жив на цій 
землі й одвіку нею годувався, майже немає, а ось торгівля землею поза всіляки-
ми законами фактично вже відбувається, і титульний етнос держави — Ук-
раїнський народ — до цього процесу не має жодного відношення. То яка ж це 
етнічна ідентифікація?

Український етнос вистояв й уцілів у його міцній основі на власній землі 
впродовж багатьох століть попри неодноразові спроби його знищення. Знищен-
ня не тільки фізичного, а й через численні етнічні дисперсизації, тобто відокрем-
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лення від первинного етносу порівняно невеликих етнічних груп і розселення їх 
на позаетнічних територіях. Українство вистояло і в процесі примусових мігра-
цій — головним чином переселення із Заходу на Схід і Південь України, на Ку-
бань, до Сибіру, в Казахстан тощо. Звісно, ці процеси не були безболісними, їх 
негативні наслідки маємо і в сучасному житті українського соціуму. Однак до-
нині відірвати українство від власної землі нікому не вдавалося. Дбаймо, щоб 
тепер цю землю у нас не відібрали, бо це єдине, що ми можемо залишити у спа-
док своїм дітям, прийдешнім поколінням.

Економічний етноцид — це демографічна ситуація, яку називають також ка-
тастрофою, оскільки всі демографічні розрахунки щодо населення України в 
найближчі десять років невтішні. Вони різняться хіба що прогнозованою кіль-
кістю населення, яке в середньому до 2017 р. має зменшитися на 17 млн (Толс
тоухов А. // Сегодня. — 2006. — 7 окт.). Такі самі цифри наводить й Інститут 
демографічних та соціальних досліджень НАН України. Основні причини де-
мографічної кризи — висока смертність і низька народжуваність, що є наслід-
ком низького рівня життя, а в комплексі — відсутністю серйозним чином про-
думаної, цілеспрямованої соціальної політики. 

Чому демографічна криза — це прискорення етноциду. Тому, що національ-
на держава ніколи не стане національною, доки корінний етнос не переважати-
ме кількісно інші народи і не почнеться його стабільний приріст, зокрема, зрос-
тання продуктивності праці, економіки, збільшення валового внутрішнього 
продукту. Інші ж етноси й невеликі етнічні меншини фактично мають зливати-
ся, співпрацювати з титульним етносом в інтересах національної держави, звіс-
но, не втрачаючи власної самобутності.

Не менш загрозливим для долі України є лінгвістичний етноцид, де цент-
ральним постає мовне питання. Українська мова не лише одна із найдавніших, 
вона входить до першої двадцятки найпоширеніших і найбагатших за словнико-
вим складом мов світу. Проголосити українську мову державною — це півспра-
ви, треба її по-справжньому зробити державною.

Хто і в який спосіб має забезпечити статус української мови як основної заса-
ди національної державності? Іван Франко вважав, що на сторожі рідної мови 
стоять: власна школа, власна церква, власна преса.

Посилаючись на те, що поряд з українцями, відсоток другої національності 
(росіян) становить 17 % та те, що 15 % українців ніби-то вважають рідною росій-
ську мову, а загалом російськомовне населення України становить майже 15 млн, 
або 30 % від усього населення в республіці, окремі “науковці-патріоти” активно 
втискують у громадську думку не що інше, як наявність, мовляв, в Україні бі-
культурної ситуації, за якої українській етнокультурній групі справді певною 
мірою протистоять інші національні меншини, які здебільшого володіють і ко-
ристуються, головним чином, російською мовою (від 50 до 80 %). Якщо ж це 
справді так, і українська мова є державною, то куди логічніше ставити питання 
про те, щоб інші етноси, меншини, насамперед російська, оволоділи українсь-
кою — мовою етносу, який утворив національну державу зі своєю історичною 
назвою. Врешті, це обов’язкове правило, що діє у всіх національних державах.

Нагадаємо, що все загрозливішим для українства стає духовний етноцид. 
Усі, хто боїться справжньої ідентифікації українства, налягають, головним чи-
ном, на мовному та територіальному питаннях. Це в політиці два основних ас-
пекти спекуляцій, розпалювання суперечностей і непорозумінь. Тому не слід за-
бувати, що українство, як велику спільність людей вирізняють і висувають на 
домінуючі позиції в національній державі набагато вагоміші аргументи. Це 
спорідненість за історичним походженням (етногенезом), рисами матеріальної і 
духовної культури, звичаями, традиціями тощо. Саме завдяки цьому українс-
тво хоча в багатьох випадках і полишало свою етноойкумену, однак не поривало 
зв’язків із Батьківщиною не так у територіальному її визначенні, як у духовно-
моральному. Тож для нинішнього українства чи не найпринциповішими є ті 
серйозні трансформації, які відбулися останнім часом у духовній сфері і 
пов’язані із суспільною мораллю. За рік до своєї смерті відомий учений — лікар, 
літератор, громадський діяч М. Амосов писав: “Дуже важливим є падіння мо-
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ралі. Вона і за Рад (колишній СРСР. — М. Г.) не була високою, оскільки не віри-
ли в Бога, та все ж люди відчували відповідальність перед товаришами по ро-
боті, суспільством, навіть перед батьківщиною. Тепер ідеологія змінилася. Ка-
жуть: в основі — особистість, а колектив і ідеї — дріб’язок. Це означає — роби, 
що хочеш, хапай, де можна... Культ тваринного егоїзму. Хоча багато оголосили, 
що повірили в Бога, поки що це тільки декларації, а не гальма поведінки”. Влуч-
не спостереження.

Нині чи ненагальнішою є проблема етнічної самоідентифікації українців як 
в Україні, так і поза її межами. Без ототожнення кожного українця з певною 
(саме українською) етнічною групою, українське суспільство ніколи не стане 
цілісним, єдиним соціальним організмом. Внутрішня потреба такої самоіден-
тифікації можлива лише за умови, коли до цього спонукає суспільство, держа-
ва. Саме держава має створити належні умови для безперервного, послідовного 
розвитку етносу, що будує власну державу, та згуртування навколо нього інших 
етносів, які такої державності на території певної країни об’єктивно не мали і не 
мають можливості її створити. Такі етноси, як невеликі етнічні меншини, мо-
жуть продуктивно існувати лише за умови максимального сприяння утворенню 
держави титульним етносом. Це і має бути висхідним принципом формування 
та реалізації національної політики у новітній Україні.

Щоб максимально сприяти етнічній ідентифікації українців, потрібно не 
просто дбати про їхні знання, усвідомлення власної історії, мови, культури, тра-
дицій — кожен із нас, особливо молоді люди, повинен мати відповідну етнічну 
свідомість, без якої немає цілісного етносу. Звісно, сформувати таку свідомість в 
українства на тлі мовної невизначеності і численних політичних спекуляцій на 
цьому ґрунті, окупації засобів масової інформації неукраїнськими силами і ет-
носами — утопія.

Наприкінці розвідки про питання етнічної самоідентифікації українства 
об’єктивно постає риторичне і сакраментальне питання: що робити? А справді, 
що робити великій, давній і унікальній нації на сімнадцятому році свого націо-
нального державного становлення, коли, власне, ще немає ні Української вла-
ди, ні Української держави. На це питання добре відповів справжній Українець 
Іван Багряний, століття якого недавно відзначали і в МАУП у формі круглого 
столу за участю видатних українських літераторів, публіцистів, громадських 
діячів — Василя Яременка, Валерія Шевчука, Олександра Шугая, Миколи 
Шудрі, Галини Сагач, Валерія Кунова та ін. Він писав: “Щоб здобути незалеж-
ність великій чисельно нації, треба, щоб вона того хотіла і треба, щоб за ту неза-
лежність боролися не маленькі політичні гуртки, а великі мільйони народу, на-
ції, свідомої себе й своїх національних інтересів. Але якщо такої нації нема, 
якщо вона обернена в “дике поле”, має мертву національну душу, то перед та-
ким фактом треба б тільки повіситися...” Песимістично? Значною мірою так. 
Однак у І. Багряного є й такі слова: “І тоді, коли визвольна боротьба українсько-
го народу закінчиться тріумфом, — а вона таки закінчиться тріумфом, бо ми 
здібні об’єднуватися проти наступу ворога в суцільний національний фронт, — 
тоді ми самі, ті з нас, хто лишиться живий після великих майбутніх боїв з гор-
дістю згадаємо ці скорпіонячі роки біди й поневірянь, в яких ми все-таки не зло-
милися”. Дожити б до того часу. А треба.

При підготовці словника не можна було оминути і ті серйозні етнічні тра-
гедії, що спіткали багато етносів, у тому числі й український. Для національної 
свідомості сьогодення важливим є не лише соціальна пам’ять етносу, а й те, як 
нові, наступні покоління поціновують такі трагедії. В Україні, зокрема, вели-
чезні трагедії титульного етносу нині також є предметом блюзнірських спекуля-
цій, спотворень, перекручень. Чого варті, скажімо, політичні викрутаси сучас-
них “комуністів” навколо голодомору 1932–1933 рр. Здавалось би ніяких до-
казів давно не треба, а лише однозначно визнати, та, головне, — усвідомити 
беззастережно, що то був спланований і здійснений юдео-більшовицькою вла-
дою геноцид проти української нації з метою її винищення. Однак комуністи 
цього не просто не визнають. Член ЦК КПУ, народний депутат України ІІІ і ІV 
скликань О. Бондарчук пише: “Компартія України наголошує, що в 
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1932–1933 рр. ніякого голодомору в Україні не було. Був голод... Причиною, що 
привела до голоду, було шалене опертя куркулів політиці радянського уряду: 
куркулі і заможні селяни ховали і гноїли свій хліб, чинячи диверсії — підпалю-
вали колгоспні зерносховища, ламали сільськогосподарський реманент, труїли 
коней, здійснювали інші злочини, в тому числі й вбивства голів колгоспів. Якщо 
хто і влаштував голодомор селян, то це куркулі” (Столичные новости. — 
2006. — № 42. — 31 окт. — 6 нояб.). Щодо міжнародного визнання голодомору, 
то цей “комуністичний діяч” вважає, що таке визнання “підводить базу під пер-
винну ідею буржуазних націоналістів побудувати незалежну Україну на націо-
налістичних, антимосковських цінностях” (Там само).

Щоб найточніше зрозуміти методологічні засади цього словника, ключовим є 
поняття “етнократія”, завдяки якому можна цілісно усвідомити його зміст і сут-
ність, знайомлячись з іншими поняттями.

У первинному значенні етнократія, як і демократія — це влада народу, пле-
мені. Найтонша відмінність між ними полягає в тому, що демократія розумілась 
як влада натовпу (Платон), всього народу, а етнократія із самого початку появи і 
як явище, і як термін, претендувала на врахування певних племінних відмін-
ностей, особовостей, що відділяли її від інших племен.

Етнократичні проблеми упродовж тривалого часу (до Нового і Новітнього 
часів) аналізувалися й пояснювалися досить невиразно, разом з іншими пробле-
мами. Навіть нині, за підсумками розвитку соціальних, політичних наук у 
ХХ — на початку ХХІ ст., термін “етнократія” має вельми вузьке використан-
ня, коли йдеться про етнічні моменти політики, влади тощо.

Після розпаду СРСР, колишньої соціалістичної системи, етнічні аспекти 
політичної влади стали активніше виявлятися в політичному житті, а відтак по-
силилося і їх наукове обґрунтування та пояснення.

Сутність і зміст етнократії нині найчастіше пояснюють як: 
а) владу, панування еліти будь-якого етносу (нації) над іншими народами;
б) моноетнічну політичну владу, мета якої — створення етнічно “чистих” те-

риторій, як найкращого засобу просування народів до “демократії”;
в) домінування колективних інтересів і прав певного етносу над інтересами і 

виявами окремої особистості.
Не вдаючись до глибшого розкриття сутності трьох викладених концептуаль-

них підходів, наголосимо на тому, що у своєрідному “чистому” вигляді ні в тео-
рії, ні в практиці суспільного буття етнократія не існувала і не може існувати 
хоча б за тієї загальновідомої обставини, що у світі взагалі немає етнічно одно-
рідних держав. І все ж можна погодитися з точкою зору російського вченого-
політолога В. Халіпова, який стверджує, що “етнократія — це влада тієї чи ін-
шої етнічної групи над іншими етносами (плем’ям, народністю, нацією)” 
(Власть: Кратологический слов. — М.: Республика, 1997. — С. 408). При цьому 
можна погодитися і з думкою Ж. Тощенко, що треба вести мову не лише про 
формальне домінування однієї етнічної групи над іншою, а й про виправдання 
(ідеологічне і політичне) такого домінування. Зі свого боку додамо, що найіс-
тотніше значення має історико-гносеологічне домінування етносу, а не формаль-
не ідеологічне чи політичне пояснення такого домінування. При цьому не слід 
вбачати у домінуванні виключно утиск, обмеження інших народів, етносів, ет-
нічних груп, їхню асиміляцію чи витіснення. У сучасних умовах життя етносів, 
питання їхньої етнократії постає принципово в іншому плані. Одна справа, не-
обґрунтовані, необмежені зазіхання на владу в поліетнічних державах окремого, 
невеликого етносу, що найчастіше спричиняє міжнаціональні загострення, кон-
флікти і зовсім інша — етнократія безпосередня, природна, історично зумовлена 
того етносу, що створив державу на власній історичній території. У будь-якому 
разі, така етнократія починається з відповіді на питання “хто і як керує?”, якою 
мірою бере участь у керівництві державою найперше титульний етнос.

Перевага і відповідальність титульного етносу за стан справ у державі — 
об’єктивна потреба і процес, який необхідно закріпити на законодавчому рівні 
його переваг у політичному житті шляхом референдумів, через виборчий про-
цес, висунення національних політичних лідерів, формування етнополітичних 
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корпоративних груп і забезпечення переважаючої присутності у виконавчих і 
законодавчих органах влади. Зрозуміло, що одночасно предметом національних 
інтересів домінуючої етнічної групи має бути усе, аби етнократія не була про-
дуктом і інструментом політичного екстремізму, щоб етнічні інтереси жодного 
етносу не гіпертрофувалися, не применшувалися й не принижувалися.

Загалом людство пізнає три основних інтегративних форми, в яких можливе 
відповідне співіснування, взаємодія (за О. Кара-Мурзою). Першою формою є ет-
нократія — принцип “кровної”, етнічної кревності. Другою — імперія — прин-
цип універсального, надетнічного “підданства”. Третя форма — “нація”, яка іс-
нує завдяки громадянсько-територіальному принципу. Вважається, що нація 
від імперії відрізняється тим, що в ній існує взаємозалежність “кожного від 
кожного”, через взаємозв’язок усіх автономних і приватних справ, а імперія 
об’єднує людей “службою собі” (“государевому ділу”).

Згадані форми, зрозуміло, не існують у якомусь “чистому” ідеальному виг-
ляді. Це скоріше філософські концепти і їх виокремлення потрібне хіба-що для 
того, щоб стверджувати, що є фактично два шляхи формування національних 
держав: перший, коли громадянське суспільство, образно кажучи, “наймає” дер-
жаву для власних потреб, самореалізації, а другий, коли громадянське суспільс-
тво визріває під крилом авторитарної держави, оскільки держава взагалі, як 
інструмент реалізації базового інтегративного принципу (“крові”, “підданства”, 
“громадянства”) існує і в етнократіях, і в імперіях, і в націях.

Так чи інакше, але “етнократія”, “імперія”, “нація” були й залишаються різ-
ними механізмами соціальної адаптації людей, груп, суспільства загалом до сві-
ту, що потужно і динамічно змінюється, розвивається.

Словник містить поняття, що торкаються: теорії націй і національного пи-
тання; національних відносин і націоналізму; етнополітики і міжнаціонально-
го спілкування. Відтак етнократологію подано як об’ємну міждисциплінарну 
сферу знань, до якої мають безпосереднє відношення філософи, соціологи, полі-
тологи, психологи, правознавці, спеціалісти інших галузей знань, але насампе-
ред етно логи, завдання яких — теоретично-методологічне та правознавче вив-
чення етнонаціональної політики. Такий підхід до підготовки словника, його 
укладання  зумовлений потребою дати читачеві, користувачу цілісне уявлення 
про етно політику, як складний, багатоаспектний політичний, соціальний, ду-
ховний феномен.

Оскільки цей словник, головним чином, має дати певною мірою цілісне, яко-
мога об’ємніше уявлення про етнополітику загалом, її різновиди, складові та ме-
ханізм здійснення, варто акцентувати увагу на наступному. У вітчизняній літе-
ратурі, та й переважно в літературі країн пострадянського простору, виокремлю-
ють два методологічних підходи щодо поняття етнополітика. Одні автори 
єдиним суб’єктом етнополітики вважають державу, і апелюють виключно до неї 
у розв’язанні проблем етносів. Інші вважають, що суб’єктів такої політики є 
значно більше. Скоріше за все треба брати до уваги, що етнополітика справді є 
одним з найважливіших напрямів у діяльності держави, завдання якої полягає в 
умінні скоординувати таку політику за активної і продуктивної діяльності усіх її 
суб’єктів. Відтак етнополітика, як сфера суспільних відносин (автори словника 
намагалися це довести), є сукупністю міжнаціональних відносин стосовно реалі-
зації етнічних інтересів громадян, їхніх груп, вузловими точками якої є дер жава 
та інші інституції, які так чи інакше обстоюють інтереси етнічних спільнот. 

Щоб детальніше представити державну етнополітику, зокрема в Україні, 
упорядники словника подали в ньому не лише основні нормативно-правові акти 
з цих питань, а й центральних, місцевих органів влади, громадських утворень 
та інше, що мають пряме відношення до практичного розв’язання такої політи-
ки. Оскільки у розв’язанні етнополітичних процесів у власній державі, істотне 
значення мають і її міжнародні аспекти, зокрема діяльність міжнародних ор-
ганізацій, об’єднань, окремих авторитетних громадських організацій певних 
країн, у словнику вміщено і матеріали, що торкаються цього боку проблем.

У концептуальному контексті словника принципового значення набуває і та 
обставина, що міжнародна і вітчизняна (українська) практика правового захис-



10

ту та обстоювання засад етносів, національних меншин розвивається за наяв-
ності певних діалектичних суперечностей, а також суперечностей між прихиль-
никами індивідуальних прав людини і колективних. При цьому знаходження 
“золотої середини” сприяло б тому, що, з одного боку, всі етноси, національні 
меншини рівно співіснували б, не асимілюючись, а, з іншого, забезпечувалися б 
права корінних, титульних етносів (націй), які одвічно живуть на певній тери-
торії, утворюють, розбудовують національну державу.

За рахунок вміщених у словнику матеріалів, пов’язаних із законодавством, 
його вітчизняною еволюцією та відповідно до міжнародного права, автори намага-
лися дати уяву про законодавче регулювання, впорядкування етнічних процесів, 
недопущення надмірної і необґрунтованої політизації етнонаціонального життя, 
врешті, — вдосконалення етнополітичного менеджменту безпосередньо з боку де-
ржавної влади, владних структур, забезпечення міжнаціонального миру і злагоди.

Матеріал словника, як зазначалося, має дати користувачеві певне загальне 
уявлення про етнократію у її сучасному стані, можливостях вияву та реалізації. 
Це — питання принципового характеру, оскільки етнократія, як влада одного 
етносу, з одного боку, є ніби-то анахронізмом, а з іншого, навіть надто поширена 
етнокультурна адаптація ніколи не стирає повністю відмінності між етносами, 
не робить населення певної території, а понад усе держави, максимально гомо-
генним. У будь-якій спільноті її невелика етнічна частка намагається зберігати 
власну, насамперед культурну, особливість, ідентичність. Хоча явище ет-
нократії дедалі більше стає анахронізмом, нині все ж існують етнократичні кла-
ни, які орієнтуються на певні національно-етнічні символи, традиції, намагаю-
чись зберегти їх в економіці, політиці, культурному житті. Це особливо помітно 
проглядається в поліетнічних державах, у кризових ситуаціях, у процесі міжет-
нічних конфліктів, коли на місцевому, регіональному рівнях влада переходить 
до конкретних етнократичних сил, а пріоритет етнічного необмежено висуваєть-
ся перед демократією. Тобто етнократія фактично перетворюється в національно 
обмежену бюрократію, а то й взагалі в тиранію.

У зв’язку з означеним, варто наголосити на тому, що головними умовами ви-
никнення й існування етнократії в колишньому СРСР були силові методи, коли 
тоталітарний режим елементарно ігнорував національні інтереси, свавільно виз-
начаючи кордони між республіками, здійснюючи русифікаторську мовну полі-
тику, проголошуючи домінуючу, керівну роль російської нації. Наслідки такої 
політики боляче відчуваємо і в новітній Україні, там, де намагаються ділити на-
род на “наших” і “не наших” — за мовою, територією, культурою тощо.

Закони України мають забезпечувати абсолютну рівність усіх громадян неза-
лежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, расової та націо-
нальної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних пере-
конань, роду і характеру занять, місця проживання та інших характеристик, 
ознак і обставин. Відтак юридично етнократія неможлива. Водночас у поліет-
нічних суспільствах має місце інтенсивний процес етнокультурної адаптації, в 
ході якої деякі етнічні групи, боячись асиміляції, більше дбають не про вход-
ження у спільне “Ми”, а про культурну ізоляцію, яка в кінцевому випадку веде 
до виокремлення, спричиняє культурну дезадаптацію, а іноді й призводить до 
міжетнічних конфліктів.

Етнократичні проблеми в останні два десятиліття гостро виявилися у постра-
дянських країнах і певною мірою в Україні за багатьох обставин. Слід зауважи-
ти, що центральною, об’єднувальною був той культурний шок, який по-різному, 
але пережили усі нові держави на так званому пострадянському просторі. Такий 
шок мав об’єктивне місце за умови перетину, а не співіснування трьох основних 
культуротворчих, духовних векторів: перший — пов’язаний з новою системою 
цінностей, що й донині потужно імпортуються з країн західної цивілізації разом 
з ринковими економічними відносинами та інвестиційними зв’язками між Схо-
дом і Заходом; другий — пов’язаний зі старою (радянською) системою цінностей 
та відповідними поведінковими стереотипами, які істотно діють у масовій свідо-
мості; третій — цінності традиційної національної культури, які за різних об-
ставин багато в чому були втрачені.
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Зрозуміло, що третій вектор для України, як національної держави, має ви-
рішальне значення, але традиційні духовні цінності можуть успішно відроджу-
ватися і розвиватися у свідомості і діях наступних поколінь за найвирішальні-
шої умови, коли є чітко визначена і прийнята модель і перспектива національ-
ного поступу, коли відсутня ерозія суспільної мотивації, що ґрунтується саме на 
національних цінностях. Добираючи дефініції до словника, автори намагалися 
певною мірою пояснити сутність цієї складової етнократичної політики.

Українська національна держава, як і будь-яка інша національна держава — 
не самоціль, а дієвий засіб захистити національні інтереси українства, усіх гро-
мадян України. Створення такої держави — якраз і є реалізацією національної 
ідеї, конкретним втіленням якої у життя постає створення соціального ладу, 
який би гармонізував інтереси усіх громадян України на принципах політичної 
та величезної культурної спадщини саме титульної нації в усіх сферах суспіль-
ного життя. Наголосимо — титульної нації, бо це і є саме те, боячись чого й ля-
кають громадян так званим “українським націоналізмом”, хоча націоналізм — 
це явище, притаманне абсолютній більшості держав. 

Нація, що творить власну національну державу, робить це на основі власного 
національного ідеалу, тобто сукупності уявлень про найдосконалішу модель сво-
го національно-державного устрою. В основі такого ідеалу — менталітет народу, 
його традиції, архетип культури. Разом і у взаємодії вони дають можливість 
створити уявлення про найвищу для певної нації, а отже, й національної держа-
ви, національну досконалість, якої нація не може не гарантувати.

Ми не виходимо з такого загального поняття як держава, коли під державою 
спрощено розуміють усе населення, яке живе на певній території і має над собою 
одну владу. Держава — це суверенна, політико-територіальна організація влади 
певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві. Наголосимо — 
соціально неоднорідному. Якої ж частини населення, коли йдеться про нього і 
конкретно про Україну? Логічно — тієї, що з етнічного погляду є кількісно най-
більшою, домінуючою, адже соціально однорідних суспільств в ідеалі не існує. 
Останнє, між іншим, і викликає, якщо не спротив, то лемент усіх тих, хто цькує і 
залякує громадян позірним, але не життєво зумовленим націоналізмом. При цьо-
му на озброєння здебільшого береться теза про те, що, мовляв, націоналісти хо-
чуть перекроїти країну, навернути всіх у свою “націоналістичну віру”. Зауважи-
мо, що зчиненому деструктивними антинаціональними елементами в Україні, 
особливо часів Помаранчевої 2005 р. революції, лементу щодо можливих нових 
автономних і навіть більш як автономних утворень, потрібно покласти край одно-
значно й рішуче насамперед на конституційному, судовому рівні, як загрозі на-
ціональному суверенітету — і не інакше. Бо між “державою” і внутрідержавними 
автономними утвореннями є різниця. Такі утворення можуть мати і фактично ма-
ють лише деякі зовнішні ознаки держави (конституцію, органи офіційної влади, 
відповідні атрибути і символи), і характерні вони для багатьох країн (США, Ні-
меччині, Російській Федерації, Іспанії, Україні та ін.). Однак для їхніх громадян 
первинними, незаперечними є норми і правила загальнодержавного влаштування 
життя, а вже потім “місцеві” правила, норми життя, зокрема й закони. У країні, 
де титульна нація є історично і кількісно найбільшою, де більшість громадян — 
люди однієї віри, культури, традицій і звичаїв, має існувати саме унітарна держа-
ва, з рівними правами і рівними обов’язками представників будь-якого етносу.

Слід також враховувати ту об’єктивну й надзвичайно принципову обставину, 
що законодавства великих, багатонаціональних держав, на які завжди посилає-
мося як на держави розвиненої демократії (хоча надто важко встановити, що то 
за розвинена демократія), зовсім не містять положень про захист інтересів окре-
мої нації чи національної меншини. Якби так було, то це був би нонсенс. Такі 
закони визначають насамперед інтереси національної більшості, за рахунок чого 
й забезпечуються права та інтереси усіх громадян із збереженням, звичайно, 
всіх прав окремих національних меншин.

Деякі поняття, вміщені у словнику, пов’язані з проблемами етнокультури. 
Зазначимо, що етнокультурна сфера життя української нації у наш час значною 
мірою залежна і зумовлена тим, якою є діяльність різноманітних національно-
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культурних товариств, емігрантських організацій і об’єднань, структур і органі-
зацій, пов’язаних з релігійно-конфесійною сферою тощо. Аби мати певну уяву 
про цей бік проблеми, у словнику вміщено матеріали, що віддзеркалюють цей 
аспект етнополітики, зокрема висвітлюють діяльність численних національно-
культурних товариств, громадських організацій і об’єднань етносів, яких і в Ук-
раїні нині діють сотні. Розширюючи свою діяльність у галузі освіти, культури, 
інформації тощо, вони у той чи інший спосіб торкаються політики, а тому пи-
тання міжнаціональних відносин не є “спокійними” і відповідно врегульовани-
ми. Роблячи спробу визначити окремі з таких товариств і організацій, що діють 
у світі, в Україні, укладачі словника намагалися торкнутися і їх практичної 
діяльності, як складових, суб’єктів громадянського суспільства. Зрозуміло, що 
про більшість із таких суб’єктів надто мало, а то й зовсім нічого невідомо, ос-
кільки вони є латентними й деструктивними, і часто, обстоюючи інтереси окре-
мої національної меншини, на загальнодержавне позитивне вирішення міжна-
ціональних відносин не впливають.

Зазначимо і ту, принципового характеру обставину, що подаючи у словнику 
окремі громадські організації етнічних меншин, автори брали до уваги те, що їх 
етнополітична суб’єктивність розкривається через виявлення історичних ко-
ренів, принципів утворення, програмових засад, форм і методів практичної 
діяльності, врешті, політико-правової легітимізації та інституалізації. Тобто 
кожну з таких організацій принципово характеризують відповідні політичні, 
соціальні, психологічні, ідеологічні складові, що лежать в основі формування та 
діяльності конкретних організацій.

Підстав стверджувати, що національні меншини і в колишньому СРСР, і на-
віть у нинішній Україні не мають ніяких проблем, зайве. Справа в тому, що ще з 
перших років радянської влади почала і поступово сформувалася громадська 
думка щодо національних меншин як політично ненадійних сил, як про “п’яту 
колону”, про їхні зв’язки із загрозливими для радянського режиму силами. Вод-
ночас створювалась і своєрідна інфраструктура державного керівництва етнона-
ціональними процесами загалом і національними меншинами зокрема, а з 30-х 
років у колишньому СРСР було потужно започатковано політику боротьби з різ-
ними “національними ухилами”, тобто ні про які права, а понад усе національ-
но-культурну автономію національних меншин не могло бути й мови. Звичайно, 
що для нашого часу розуміння обставин, за яких існували національні меншини 
у тоталітарному суспільстві, та якими вони за своїм соціальним, правовим ста-
тусом є нині в Україні, можна усвідомити за умов історико-ретроспективного 
погляду і підходу. Словниковий набір складових — понять, категорій — слугує 
на краще розуміння таких сентенцій. Наголосимо, що так чи інакше, але міжет-
нічна толерантність залежить не стільки від статусу, позицій і зусиль в держа-
вотворенні титульного етносу, скільки від статусу національних меншин. Адже 
їхні “запити” на життя не у власній державі часто не лише об’єктивно необґрун-
товані, а й деструктивні, дестабілізуючі.

Коли ми наголошуємо на тому, що окремі національні меншини мають мак-
симально долучатися саме до державотворчих процесів в інтересах титульного 
етносу, то маємо на увазі ту принципового характеру обставину, що багато гро-
мадських, громадсько-політичних організацій окремих національних меншин 
нині все помітніше намагаються представити і розв’язувати проблеми власних 
народів не інакше, як виняткові, першочергові. При цьому вони мало співпра-
цюють у розв’язанні загальнодержавних проблем з організаціями інших мен-
шин. Це певною мірою стосується організацій єврейської, кримськотатарської, 
румунської, угорської та інших національних меншин в Україні. І справа не 
лише в бракові політичної волі, а й у відсутності, головним чином, державних 
механізмів, завдяки яким усі суб’єкти етнополітики, етнополітичних процесів 
діяли б цілісно, компактно на догоду волі народної більшості в Україні — Ук-
раїнського народу.

Як брак національного законодавства можна сприймати всю неузгодженість 
щодо статусу і забезпечення діяльності багатьох організаційних структур та гро-
мадських організацій (про них йдеться у словнику) національних меншин. Роз-
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коли, суперечки, неузгодженості яскраво проглядаються в діяльності багатьох 
організацій національних меншин з тієї причини, що їх багато і переважна біль-
шість претендують на національне лідерство. Це й не дивно, оскільки нині в Ук-
раїні тільки всеукраїнський статус мають 7 російських організацій, 7 єврейсь-
ких організацій та ін.

У словнику завдяки багатьом поняттям, читач має змогу переосмислити, 
більш предметно зрозуміти сутність українського націоналізму як стрижневої 
компоненти українського руху. Задовго до революційного перевороту 1917 р., 
М. Міхновський у 1905 р. писав: “Головна причина нещастя нашої нації, брак 
націоналізму серед широкого загалу її” (Націоналізм — всесвітня сила // Спра-
ва української інтелігенції в програмі Української Народної партії. — Б. М., 
1905. — С. 109). І далі: “У нас в Україні націоналізм дуже принизився: наша 
нація, виключаючи небагатьох, переважно з інтелігенції, — не націоналістич-
на” (Там само. — С. 111). Слід зауважити, що націоналізм і М. Міхновським, і 
його сподвижниками тоді розумівся не інакше, як “національна свідомість” (як 
про сьогодення України мовилося!).

Пізніше, після поразки української революції 1917–1921 рр., термін “націо-
налізм” був швидко монополізований радикальними націоналістичними напря-
мами в українському русі і в Україні, і поза її межами. Уже на початку 20-х 
років з’являється вигідне для більшовицької партії, її ідеології та ідеї утворення 
“советского человека” словосполучення “український буржуазний націоналізм”. 
Під це політичне тавро підганялися будь-які спроби не лише пояснити сутність 
справжнього націоналізму, а й зреалізувати його в інтересах українства, як ве-
ликого і неповторного етносу. Для декого націоналізм залишається ідейним яр-
ликом і в сучасній Україні, бо будь-якому антиукраїнцю, антидержавнику пого-
дитися з тим, що український націоналізм — це форма колективної свідомості, 
політична доктрина, політичний рух, центральним елементом якої є визнання 
незаперечності, природності права на існування та легітимності націй загалом і 
української нації зокрема, смерті подібно.

Завершуючи сюжет, присвячений національній державі, націоналізму та ук-
раїнському націоналізму, що подаються в багатьох поняттях цього словника, 
закцентуємо увагу на наступному. Людство складається з окремих народів з 
властивими їм відмінностями. Так, у теперішній Європі проживають три основ-
ні суперетноси — романський, германський і слов’янський, останній з яких 
найчисленніший і, найвірогідніше, наймолодший, а отже, й найперспективні-
ший щодо історичного майбуття. Заміна ведучих суперетносів у західній цивілі-
зації за всю відому історію людства (тобто приблизно за 5 тис. років) відбувалася 
приблизно в такий спосіб: панування хаміто-семітського світу (Стародавній Єги-
пет і Месопотамія) змінилося домінуванням семіто-грецького (Фінікія, Крито-
мікенська культура, Давня Греція), який був замінений розквітом греко-римсь-
кого світу (античність), а останній поступився першістю романо-германському 
світу, занепад якого, очевидно, відбувається вже в сучасну епоху.

Наступним європейським лідером може стати слов’янський суперетнос, який 
найбільше відповідає сучасним “викликам” історичного часу. Так, якщо вихо-
дити ще з платонівської єдності соціального та психічного, то можна припусти-
ти, що всі суперетноси, які утворюють європейське населення і є, безумовно, 
єдиним цілим, несучи в той же час кожен свою домінантну метапсихічну сферу: 
романський — передусім емоційну, германський — вольову, а слов’янський — 
пізнавальну. Оскільки наступна історична доба визначається багатьма дослід-
никами як духовна, як епоха знань, то й основним носієм її, найімовірніше, буде 
той суперетнос, для якого провідною є саме пізнавальна сфера, а не інші 
(Щокін Г. Управління суспільним розвитком. — К.: МАУП, 2005).

Для майбуття слов’янського суперетносу, української нації принципово постає 
питання, на яких ідеологічних засадах (системі ідей) має розвиватися і забезпечу-
ватися майбутнє українства. Такою ідеологією, з-поміж інших є консерватизм.

Політична невизначеність — велика загроза Української державності, про 
яку маємо думати у зв’язку з тим, що безідеологічних держав у світі не існує. 
Водночас ст. 15 Конституції України зазначає, що “Суспільне життя в Україні 
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ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. 
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова”. Тож не дивно, 
що потім справжнім борцям за національну незалежність вдало підкидали і брак 
невизначеності національної ідеї, і те, що така ідея була, але вона була нечіткою, 
і не спрацювала, і не зрозуміло, мовляв, яку саме державу ми будуємо.

Реально, між тим, усе помітніше загострюється питання, на яких саме ідео-
логічних, ідейних засадах, базових цінностях маємо шукати взаємопорозумін-
ня, маємо будувати спільний дім? На лібералізмі, соціалізмі, анархізмі, тоталі-
таризмі, чи на всіх існуючих ідеологіях разом взятих? Партій, рухів, політич-
них сил, які сповідують перелічені та інші системи ідейних цінностей в Україні 
і нині більш як достатньо, і всі вони — за народ, за краще життя, за національну 
єдність, за демократичну суверенну державу. Дивно, але одвічний український 
консерватизм, основу якого становлять уся історія і культурна традиція ук-
раїнства, не взяла під свої знамена жодна політична сила, в тому числі й вітчиз-
няні націонал-демократи, за виключенням Української Консервативної партії. 
А за тим, замість них інші, далекі від цієї справді конструктивної ідеї сили, взя-
лися грати у козацтво, створювати численні січі, демонструвати одні перед од-
ним свою гетьманську зверхність, носити булаву, доводити, що саме вони і є 
найпомітнішими, істинними демократами. Пам’ятаємо наше минуле — це вже 
було. Між тим консерватизм (від лат. conservо — зберігаю, охороняю) — полі-
тична ідеологія і практика суспільно-політичного життя, яка орієнтується на 
збереження та підтримання традиційних цінностей і морально-правових засад, 
що лежать в основі сім’ї, нації, релігії та власності.

Попри різні форми, консерватизму притаманні спільні ідейні риси: орієнта-
ція на загальний морально-релігійний порядок; переконання про нерівність 
здібностей людей; ставлення до конституції, як до Богом даного порядку; упев-
неність у необхідності панування закону та законопослушності як форми індиві-
дуальної свободи; переконання, що суспільство стоїть вище за окремого індиві-
да, а права людини витікають з її обов’язків; заперечування, особливо в останні 
часи, державного вторгнення в економіку, оскільки воно здатне гальмувати роз-
виток вільного ринку і конкуренції та ін.

Відтак консервативна ідеологія є найадекватнішою відповіддю на “виклики” 
сьогодення і майбутнього. Тобто єдиним ідеологічним типом сучасного суспіль-
ного розвитку, який найбільше відповідає його об’єктивно діючим тенденціям 
та закономірностям, може бути тільки консерватизм, заснований на духовних 
цінностях і засадах патріотизму, традиційній релігії, суперетнічній єдності, 
міцності шлюбно-сімейних відносин, верховенства закону, свідомого вибору іс-
торичної долі. При цьому притаманний консерватизму націоналізм слід розумі-
ти тільки в його позитивному сенсі, а саме: як патріотизм, який не має нічого 
спільного з нацизмом, шовінізмом, расизмом та іншими расово-етнічними збо-
ченнями, що мали або мають місце на тлі соціалістичних (націонал-соціалізм) 
або ліберальних (імперський космополітизм) течій.

Ідеологія українського консерватизму зовсім не передбачає національного 
від окремлення України від іншого світу, а навпаки, логічно потребує урахуван-
ня тенденцій і закономірностей соціального розвитку інших націй, народів, пе-
редусім наших етнічних сусідів. Більше того, в умовах суперечливої глобаліза-
ції, що є великою загрозою для існування, самобутності окремих націй, гостро 
постає питання єднання країн православного світу, до яких Україна належить і 
історично, і генетично. Лише активне впровадження в суспільне життя мораль-
но-правових засад, заснованих на традиційно-культурних і релігійно-каноніч-
них цінностях нашого народу, дасть змогу успішніше протистояти експансії різ-
них відтінків антикультури, відстояти засади власної національної культури. 
Йдеться, за великим рахунком, про стан національної самосвідомості, патріо-
тизму, відданості громадян України ідеалам власного народу — саме мільйонів 
громадян, а не сотень національно свідомих представників української еліти.

Зі сказаним логічно кореспондується і поєднується питання подальшого фор-
мування національної, духовно-орієнтованої української еліти. Вся логіка сус-
пільного розвитку українського соціуму об’єктивно підтверджує висновок сто-
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совно того, що подолати існуючу в Україні системну кризу можна виключно за 
наявності такої еліти, її виразних національно-духовних орієнтацій.

Завершуючи сюжет щодо проблеми влади, ідеології в Україні, наголосимо, 
що розвиток подій після закінчення “холодної війни” демонструє, за переконан-
ням багатьох учених, тріумф не ліберальної демократії, а націоналізму та етніз-
му, що підтверджує домінування в майбутньому саме патріотично-консерватив-
ного ідеалу, заснованого на духовних (а не політичних чи економічних) ціннос-
тях.

Стосовно ситуації, що має місце в сучасній Україні, то проблема не просто в 
тому, яку ідеологію, образно кажучи, обрати і як її назвати — рамкова ідеоло-
гія, ідеологія державотворення, ідеологія титульної нації і т. ін. Проблема в 
тому, яка ідеологія історично, генетично, етнонаціонально найповніше відпові-
дає природно-психологічному єству української нації. Тому без будь-яких під-
лаштовань зупиняємось знову ж таки на вже згадуваному українському консер-
ватизмі, про який багато писали й говорили ще фундатори української націо-
нальної ідеї. Зокрема В. Липинський свого часу писав: “Шлях до реальної, а не 
тільки літературної, шлях до повної, а не однобокої Української нації, — веде 
через відродження українського консерватизму”.

Тисячолітня історія українства сотнями прикладів доводить, що найнадійні-
шим засобом протистояння національній самосвідомості українців, їхньому на-
маганню створити власну національну державу, було їх примусове, штучне 
роз’єднання, винищення еліти, численні перепони у розвитку мови, культури, 
традицій. І діялося це всупереч тому, що з часів найстарішої і найрозвиненішої 
у світі Трипільської культури, саме за рахунок такої культури, Україна найор-
ганічніше була пов’язана з південною і східною Європою та й власне з іншими 
світами. Це була та культура, що “цвіла дві-три тисячі літ перед Хрестом”. І 
тому, за Ю. Липою, великі світові культури, що становлять колиску людської 
цивілізації, виглядають наступним чином: Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай, 
Егея, Трипільська культура. Щоб пізнати сутнісні ознаки таких цивілізацій, 
треба глибоко і всебічно вивчити народи, які проживали на їх обширах.

Редакційна колегія



А

Абляція етнічна (від лат. abla
tio — віднімання, віднесення) — руй-
нування або зникнення етноландшафт-
ної популяції під впливом дії природ-
них або соціальних чинників. Термін 
“абляція” запозичений етнологами з 
геологічної науки, де він створений 
для позначення явища знесення, пос-
тупового руйнування поверхні 
гірських порід внаслідок діяння льо-
ду, води або вітру. А. е. може бути 
викликана знищенням або вигнанням 
головної маси етносу (племені, роду) 
чи групи етносів, топологічно по в’я-
заних з тим фрагментом природно-гео-
графічного середовища, взаємодія з 
яким і призвела до утворення певної 
етнічної спільноти та її етнічної куль-
тури. Виникнення А. е. зумовлене ма-
совими міграціями, спричиненими по-
гіршенням клімату, виснаженням зем-
лі або різноманітними соціальними 
чинниками.

А. е. особливо поширена на ранніх 
етапах людського розвитку. З історії 
добре відомі факти “великого пере се-
лен ня народів”, що зазвичай супро-
воджувалися руйнуванням природно 
закріплених соціальних структур. Пе-
реселення з території України авто-
хтонного населення в інші кліматич-
но-ландшафтні пояси, пов’язані з ви-
никненням зон А. е., відомі ще з 
VIII–VII ст. до н. е., а особливо із сере-
дини 1 тис. н. е. — в ча си колонізації 
нових територій прасло в’янами-сколо-
тами та в період розпаду праслов’ян-
ської спільноти. Пізніші ча си також 
рясніють фактами А. е. Як один із при-
кладів А. е. можна навести знелюднен-
ня півдня Франції внаслідок знищен-
ня місцевого населення в ході релігій-
них “альбігойських воєн” (1209–1229) 

учасниками організованих папством 
кількох хрестових походів проти “єре-
тиків”. 

Унаслідок численних масових на-
бігів татар і турків у XIV–XVII ст. на 
Подніпров’я і Південну Україну ці те-
риторії знелюдніли й отримали назву 
Дикий Степ. Утворився цілий ареал, 
де внаслідок процесів А. е. була зни-
щена етноландшафтна популяція. З 
часом на цій території почала форму-
ватись популяція з іншим типом 
 відношення “людина — природа” та 
іншими формами екологічного світог-
ляду й ведення господарства — берлад-
ники й бродники, які, у свою чергу, 
стали одним з інгредієнтів виникнення 
історично нової соціальної групи зі 
своїми особливими формами творення 
етноландшафтного середовища, тради-
ціями, ідеалами, специфічним світог-
лядом і способом життя — козацтва. 
Депортація сталінським режимом 
кримських татар у 1944 р. створила 
зону А. е. на Кримському півострові.

Вражаючим прикладом А. е. на те-
риторії України було масове відселен-
ня людей з місць радіоактивного за-
бруднення внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС. Значна за обсягом 
територія, на якій протягом тися-
чоліть склалась особлива етноланд-
шафтна популяція зі своєю історією, 
глибоко своєрідною культурою, світог-
лядом, сформованими під впливом 
взаємодії зі специфічним природно-
географічним середовищем, наразі ве-
ликою мірою знелюднена й виключена 
зі сфери активної господар ської діяль-
ності. Відбулося непоправне руйнуван-
ня одного з найдавніших сло в’ян ських 
утворень — субетносу полі щуків, пред-
ставники якого, будучи вирваними зі 
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звичного кліматично-ландшафтного се-
редовища, відірваними від звичних 
форм ведення господарства і, будучи 
дисперсно розселеними між представ-
никами інших етнічних груп українсь-
кого етносу, втрачають свою субетнос-
ну ідентичність.

Наслідком А. е. часто виступає 
втрата етносом тяжіння до своєї куль-
тури. Інколи вона навіть може приз-
вести до розпаду етносу на окремі час-
тини або й зникнення його через асимі-
ляцію іншими етносами. 

Бордель Ф. Материальная цивилизация, эко-
номика и капитализм: В 3 т. — М., 1986. — Т. 1: 
Структуры повседневности: возможное и невоз-
можное; Герде И. Г. Идеи к философии развития 
человечества. — М., 1997; Головатий М. Абляція 
етнічна: Малий етнополітологічний слов. — К., 
2005; Кисельов М. М.,  Канак Ф. М. Національне 
буття серед екологічних реалій. — К., 2005; Мала-
нюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992; 
Симкин Г. Н. Экология, этносы и культура // Чело-
век. — 1990. — № 6.

В. Ятченко

Абсентеїзм (від лат. absens — від-
сутній) — поняття, яке означає: а) од-
ну із форм байдужого ставлення люди-
ни до здійснення своїх політичних 
прав і громадянських обов’язків (ухи-
ляння її від політичної участі, політич-
на апатія); б) специфічну форму земле-
володіння — землевласницьку, коли 
власник землі, не беручи участі в про-
цесі виробництва, отримує грошовий 
дохід у вигляді ренти або прибутку. 
Такий А. поширений у країнах Азії, 
Латинської Америки, США, Африки, 
Іспанії, Канади та ін.; в) за Енцикло-
педичним словником Ф. Брокгауза і 
І. Ефрона — систематичне ухиляння 
від проживання на батьківщині або у 
своїх володіннях, відсутність на місці 
виконання своїх обов’язків (переваж-
но про клас землевласників). Загалом 
вважається, що найсерйознішою при-
чиною А. є домінування в особистості 
норм субкультури за умови майже пов-
ного витіснення загальноприйнятих 
норм культури. За таких обставин лю-
дина (особистість) сприймає світ, що 
знаходиться за межами “своєї” культу-
ри не інакше як ворожий, або ілюзор-
ний. А., головним чином, пов’я зують з 
політичною, суспільно корисною 
діяльністю людей. Вважають, що А. — 

це добровільне ухиляння виборців від 
голосування на виборах чи референ-
думі. У більшості демократичних 
країн світу в голосуванні беруть участь 
всього близько 50, або й менше відсот-
ків виборців. Так, на виборах до Євро-
парламенту в червні 2004 р. участь у 
виборах була традиційно низькою — 
трохи вище 44 %, а в нових країнах-
членах — менш як 30 %, лише на 
Мальті зафіксовано рекорд виборчої 
активності — 82 %. В Україні населен-
ня поступово звикає до того, що вибор-
че право — не обов’язок, а справді пра-
вова можливість брати участь у голосу-
ванні. Відмова від реалізації права 
обирати є невід’ємним правом людсь-
кої свободи поряд з правом не віддава-
ти свій голос сліпо й безоглядно, ціну-
вати й шанувати його, вимагати по-
важного ставлення до нього. Масовий 
А. зумовлюється такими основними 
причинами: а) високим рівнем розвит-
ку громадянського суспільства, коли 
особисте життя людей мало залежить 
від влади; б) зневірою людей у політи-
ці, втратою ними довіри до органів 
лади; в) браком загального політично-
го виховання, недостатнім усвідомлен-
ням людьми їхніх громадянських прав 
та відповідальності, висока зневіра у 
спроможність їх відстояти. А. можна 
розцінювати і як своєрідну форму па-
сивного протесту проти антидемокра-
тичного законодавства, недосконалої 
виборчої системи, політичного режи-
му, існуючої форми правління взагалі. 
Часто А. — це бажання лишатися поза 
політикою, яку людина розглядає як 
зіткнення чиїхось, далеких від її влас-
ного, інтересів. Зайвість, неповтор-
ність політики людина відчуває у бага-
тьох випадках, але, головним чином, 
тоді, коли вона в ній розчарувалася, не 
може, або не має можливості впливати 
на прийняття політичних рішень, 
спроможна самостійно, без сторонньої 
допомоги розв’язувати свої проблеми. 
Певним чином А. пов’язаний з індиві-
дуалізацією особистості, її відривом 
від групи, колективу, відсутністю ро-
зуміння зв’язків політики з приватним 
життям. Вельми часто за такої ситуа-
ції виявляються молоді люди, які не 
мають достатнього рівня освіти і полі-
тичної культури. А. пов’язаний також 
з політичним нігілізмом окремих лю-
дей, з відповідним конфліктом чи змі-

Абсентеїзм
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ною духовних цінностей. А. певною 
мірою стабілізує соціальні, суспільні 
процеси в суспільствах, що не є успіш-
ними, але часто він також може спону-
кати до різних радикальних форм 
політичної поведінки, навіть зірвати 
певні демократичні механізми управ-
ління суспільством. Аби уникнути 
цього, суспільство, влада, її структури 
мають дбати про максимально широку 
участь громадян у політиці, політич-
ній діяльності за рахунок різноманіт-
них інституціоналізованих форм 
участі, широкого розвитку демократії 
з тим, щоб громадяни не виявилися 
звичайним об’єктом політичних спе-
куляцій і маніпулювання.

Брокгауз Ф. А.,  Ефрон И. А. Энциклопедичес-
кий словарь. Современная версия. — М., 2005; 
Политология. Краткий слов. — Ростов н/Д, 
2001; Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005; Рябов С. Г. Політологія: Довід. понять і тер-
мінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; 
Словник соціологічних і політологічних термінів: 
Довід. / Уклад.: В. І. Астахова, В. І. Даниленко, 
А. І. Панов та ін. — К., 1993; Шляхтун П. П. Парла-
ментаризм: Слов.-довідн. — К., 2003.

М. Головатий

Абсолютизм (фр. absolutisme, від 
лат. absolutus — необмежений, безза-
стережний) — форма державного прав-
ління і тип політичного режиму, за 
яких політична влада цілком нале-
жить одній особі — монарху (королю, 
царю, імператору). А. набув найбіль-
шого розквіту в добу феодалізму, хоча 
був властивий і більш раннім форма-
ціям у формі деспотизму чи тиранії у 
країнах Стародавнього світу. Він 
характеризується найвищим рівнем 
монополізму державної влади і уні-
тарністю держави, що виключало в 
принципі будь-яку автономізацію чи 
федералізацію земель. Загалом заборо-
няється все, що може похитнути заса-
ди абсолютної влади насамперед вплив 
народу на законодавство та систему 
управління державою. Класичної фор-
ми А. досяг у Західній Європі XVII–
XVIII ст., зокрема у Франції, яка до-
сягла апогею за часів Людовіка XIV. В 
Російській імперії А. існував у формі 
самодержавства аж до початку XX ст. 

У більшості країн світу А. був повале-
ний внаслідок буржуазно-демократич-
них революцій XVIII–XX ст. Це сто-
сується і його ліберальної форми — 
“освіченого А.”. Однак це не означає, 
що він зник остаточно й безповоротно. 
Після повалення в Росії самодержавс-
тва внаслідок Жовтневого перевороту 
1917 р. і утворення СРСР 1922 р. в 
країні був запроваджений юдо-більшо-
вицький авторитаризм КПРС — КДБ, 
які стали ядром політичної системи, 
керівною і спрямовуючою силою ра-
дянського суспільства. Його вияви ма-
ють місце ще й досі практично у всіх 
країнах СНД як у методах, так і фор-
мах правління. А. зберігається й нині 
у деяких країнах Азії та Африки, на-
приклад в Омані, Саудівській Аравії. 
У добу глобалізму формуються нові 
види сучасного А., зокрема фінансово-
інформаційно-олігархічного, що може 
завершитися встановленням у цілому 
світі абсолютизму бандократії.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та 
О. В. Антонюка. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Абу Сайяф — військово-політична 
організація радикального спрямуван-
ня ісламу, що існує на Філіппінах. 
Первинні структури А. С. з’явилися 
ще в 1972 р. на основі релігійної секти 
Тавід, однак організаційна структури-
зація завершилася в 1995 р. Головною 
програмною метою А. С. є створення 
незалежного ісламського державного 
утворення Бангсаморо на півдні Філіп-
пін за рахунок реалізації концепції 
джихада. За даними військових спе-
ціалістів кількість усіх фракцій А. С. 
становить близько 1500 бойовиків з 
постійним бойовим ядром майже у 600 
осіб. За етнічним походженням це, го-
ловним чином, представники племін-
ної групи Таусуг. А. С. має зброю, здій-
снює партизанські операції, має власні 
канали фінансування (за рахунок ре-
кету, бандитизму, революційних по-
датків на окремих суб’єктів економіч-
ної діяльності тощо).

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Абсолютизм
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Авангард комуністичної молоді 
(АКМ) — ліворадикальна організація, 
що виникла в Росії у травні 1999 р. і є 
молодіжним крилом партії Трудова 
Росія. Має також назву — Авангард 
червоної молоді. Загальна чисельність 
сягає 300 осіб. Найпомітніше діє у 
Москві та Новосибірську. Форми бо-
ротьби: марші протесту; силові зітк нен-
ня із силами охорони порядку.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політологіч-
ний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Авантюризм політичний (politi
cal adventurism, від фр. aventure) — 
а) схильність до авантюр у процесі 
політичної діяльності; б) діяльність, 
що характеризується ризикованими, 
приреченими на провал діями заради 
легкого досягнення успіху; в) схиль-
ність до безпідставних, необґрунтова-
них, сумнівних політичних проектів, 
ризикованих ходів; г) політичні намі-
ри і дії, що спираються на інтригу, 
віру в щасливу долю, обман, спрямо-
вані на здійснення мети, фундаментом 
для якої є уявлення, бажання, міфічні 
переконання без урахування політич-
них сил і можливостей наукового їх 
обґрунтування й розраховані на ви-
падковий успіх; д) діяльність, яка не 
спирається на підтримку певних 
верств населення, а здійснюється у 
вузько корисливих намірах; е) діяль-
ність, поведінка, що перебувають на 
межі з розумним, позитивним і 
пов’язані з невиправданим ризиком; 
є) діяльність політиків, політичних 
лідерів, окремих партій, рухів, де-
ржавних та інших інститутів, в основі 
яких лежить відсутність реальних 
знань щодо об’єктивної політичної си-
туації, абсолютизація політичними 
суб’єк та ми своїх можливостей і здіб-
ностей.

Шлях до конкретних авантюрних 
політичних дій, вчинків розпочинаєть-
ся з недооцінених авантюрних розра-
хунків, необ’єктивного оцінювання 
явищ, подій, фактів, позбавлених ло-
гіки прогнозів щодо розвитку політич-
них явищ і процесів.

Авантюрний спосіб мислення і по-
ведінки в політиці, політичній діяль-
ності ґрунтується на грубому ігнору-
ванні реальної політичної ситуації, 
зневажливому ставленні до аналітич-
них оцінок і прогнозів розвитку подій 
і процесів. Зазвичай політичні авантю-
ри не лише пов’язані з різноманітними 
ризиками, а й розраховані на випадко-
вий, короткочасний успіх, тому най-
частіше завдають великої шкоди лю-
дям, групам, партіям, націям, держа-
вам тощо. Великі, помітні політичні 
авантюри взагалі призводять до склад-
них дестабілізацій суспільно-політич-
ного життя, різноманітних конфліктів 
(військові, локальні, регіональні, 
включаючи світові). Хоча А. п. у бага-
тьох випадках (наприклад на держав-
ній службі) недопустимий, за певних 
обставин, він може сприяти успіху в 
кар’єрі того, хто до нього вдається. 
Найчастіше А. п. має місце в недемок-
ратичних, авторитарних, тоталітарних 
суспільствах з антидемократичними 
режимами, яким характерна крайня 
нетерпимість до інакомислення. Тому 
найефективнішим засобом боротьби з 
А. п. є наукове управління суспільно-
політичними процесами, широка глас-
ність, демократизація політичного 
життя.

А. п. розповсюджене в суспільному 
житті тому, що значною мірою зумов-
лений суб’єктивним чинником, його 
абсолютизацією як окремим політи-
ком, групою, елітою, так і великим 
об’єднаннями людей. Він здебільшого 
пов’язаний з корисливими бажаннями 
і метою, непомірними самооцінками і 
амбіціями.

В американській політичній лекси-
ці вживається таке поняття, як 
carpetbagger. Воно означає політично-
го аутсайдера, який прагне домогтися 
визнання й обрання на виборну посаду 
в чужому для нього окрузі, авантюрно 
дискредитуючи свого політичного про-
тивника необґрунтованими звинува-
ченнями, заявами, чинячи різноманіт-
ні інтриги тощо.

Здебільшого А. п. розраховує і ґрун-
тується на політичному популізмі, 
штучній політичній активності, “шу-
мових ефектах”, пошуках “винних”, 
голослівних звинуваченнях ідейних 
противників, активній пропаганді, що 
ведеться у засобах масової інформації, 

Авантюризм політичний
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створенні та стимулюванні політичних 
конфліктів і т. ін. Правдива громадсь-
ка думка при цьому не береться до ува-
ги, ігнорується або викривлюється, де-
формується. Авантюристи приходять 
до влади в результаті різноманітних 
революційних змін і потрясінь, паніч-
ного страху великих груп людей перед 
соціальними загрозами, терором.

Історія знає численні приклади ве-
ликого А. п., як-от: породжене кому-
ністичною ідеологією твердження про 
“всемогутність і незламність КПРС на 
шляху до комунізму”; нацистські ідеї 
всесвітнього панування в Німеччині; 
сліпа віра в раптове “оновлення”, “де-
мократизацію”, “реформування” то-
талітарних суспільств тощо.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Обушний М. І. Політологія: До-
від. / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; 
За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Пірен М. І. 
Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; Политоло-
гия: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин 
и др. — М., 2000; Політологічний енциклопедичний 
словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; По-
литологический словарь: В 2 ч. — М., 1994; Полі-
тологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005; Рябов С. Г. Політологія: словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — 
К., 2001; Философский энциклопедический сло-
варь. — М., 1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратоло-
гический слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. Социальная 
теория и кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Автаркія (від грец. autarkeia — са-
мозабезпечення) — одна із форм здійс-
нення державного суверенітету в га-
лузі економіки, яка ґрунтується на за-
садах політики досягнення повної 
самодостатності країни в енергетич-
ній, матеріально-сировинній, продо-
вольчій, промислово-торговельній, на-
уково-технічній, соціально-економіч-
ній та інших сферах життя суспільства 
в межах однієї або кількох держав. Од-
нак А. не означає абсолютної ізоляції 

від міжнародного життя, а саме: полі-
тичних, соціально-економічних, куль-
турних зв’язків. Вони використову-
ються з метою досягнення найбільшої 
вигоди для себе. Наприклад, сповідую-
чи принципи А., окремі країни або 
групи країн активно протидіють ім-
порту чужих товарів і послуг, нато-
мість всіляко заохочують експорт то-
варів власного виробництва і капі-
талів. Це породжує кризові ситуації, 
економічні блокади і війни. У чистому 
вигляді А. існувала в умовах аграрно-
го натурального господарства. За умов 
глобалізації товарно-грошових відно-
син і суцільної інформатизації А. про-
тидіє система “вільної торгівлі” на 
“спільних” просторах великих груп 
держав (“Світова організація торгів-
лі”, “Європейське економічне співто-
вариство” тощо).

За сучасних умов, коли гроші стали 
головним джерелом накопичення спе-
кулятивного капіталу, який викорис-
товується юдо-ліберальним інтерна-
ціоналом з метою встановлення своєї 
влади над світом, постає проблема за-
хисту національних інтересів і збере-
ження ресурсів життєзабезпечення 
кожної нації, зокрема й українців. Її 
можна розв’язати шляхом створення 
національних держав, спираючись на 
“власні сили” і взаємовигідну співпра-
цю із сусідами — продуцентами, спіль-
но виступивши проти лихварсько-спе-
кулятивного інтернаціоналізму.

Відтак А. треба розглядати діалек-
тично, виходячи з конкретно-історич-
ної ситуації, поєднуючи принципи 
“відкритого суспільства” і “кордонів 
на замку”.

Політологічний енциклопедичний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

Г. Мусієнко

Автокефалія (від грец. autos — 
сам і kephalеs — голова) — повне само-
врядування церкви, її незалежність 
від інших єдиновірних церков. Перші 
автокефальні церкви виникли в лоні 
християнства на територіях східної 
частини Римської імперії і суміжних з 
нею держав, коли в IV ст. деякі пат-
ріархії і митрополії провінцій Візантії 
заявили про своє відокремлення від ві-
зантійської церкви. Так з’явилися чо-
тири церкви: Константинопольська, 
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Олександрійська, Антіохійська, Єру-
салимська, які почали називатись пра-
вославними. Тобто такими, що “пра-
вильно прославляють Бога”, мають 
єдине віровчення, культову практику, 
дотримуються загальних принципів 
церковної організації й водночас є са-
моврядними, незалежними. Церкви 
самі обирають своїх глав — патріархів 
і митрополитів. Разом вони утворили 
Святу православну церкву. У міру по-
ширення православ’я утворювалися 
нові автокефальні православні церкви. 
Нині їх, за офіційним церковним пере-
ліком, — 15. Це своєрідна децентралі-
зована асоціація автокефальних цер-
ков зі спільними догматичною та ка-
нонічною системами. Вони мають 
назву “помісних” і розміщуються згід-
но з диптихом (“по честі”) у такому по-
рядку: Константинопольська, Олек-
сандрійська, Антіохійська, Єрусалим-
ська, Руська, Грузинська, Сербська, 
Румунська, Болгарська, Кіпрська, Ел-
ладська (Грецька), Албанська, Польсь-
ка, Православна церква Чехії та Сло-
ваччини, Американська. Перше місце 
поміж автокефальних православних 
церков посідає Константинопольська, 
а серед єпископів — її предстоятель, 
який має титул “Святий Архієпископ 
Константинополя — Нового Риму і 
Вселенський Патріарх” і вважається 
першим серед рівних. З 1991 р. Конс-
тантинопольську церкву очолює пат-
ріарх Варфоломій І.

П’ять церков не отримали офіцій-
ного визнання своєї автокефалії. Серед 
них — Українська православна церква 
Київського патріархату.

Головащенко С. Історія християнства. — К., 
1999; Малерб М. Религия человечества. — М.; 
СПб., 1997; Черній А. М.  Релігієзнавство. — К., 
2005.

А. Черній 

Автократія (від грец. avtos — один, 
kratos — влада, що у сполученні озн а-
чає самовладний) — система керів ниц-
тва, за якої одній особі належить вер-
ховна влада, тобто самовладність. Така 
влада має як негативні, так і позитивні 
риси залежно від конкретної ситуації 
державотворення та особи, яка є авто-
кратом, тобто правителем з необмеже-
ною владою. Зазвичай автократична 
система є основою диктатури особи, що 

веде до різноманітних зловживань, а 
іноді й до соціальних катастроф. Однак 
в деякі історичні періоди (наприклад, 
національно-визвольні змагання, пере-
хід від тоталітарних до демократичних 
устроїв та ін.) автократичний режим, 
особливо у разі наявності морального 
та харизматичного лідера, є виправда-
ним та ефективним для державно-на-
ціонального розвитку.

Г. Щокін

Автономізація соціальна (грец. 
atomos — неподільний) — процес пог-
либленого відособлення людей один 
від одного. Виникає і має найбільший 
вияв у зв’язку із розпадом безпосеред-
ньо особистих зв’язків між людьми і 
заміною їх зв’язками, головним чи-
ном, опосередкованими, тобто безосо-
бовими. Такі зв’язки набирають форм 
певних “речей” (гроші, товар тощо). 
Відтак вони видаються ніби відірвани-
ми від індивідуальних особливостей 
їхніх носіїв і які протиставлені їм (від-
чуження). А. с. становить соціальний 
зміст переходу від “традиційних сус-
пільств” (первісної общини, рабовлас-
ницького, феодального) до так званого 
сучасного, тобто капіталістичного сус-
пільства, що ґрун тується на “уречев-
лених” товарно-грошових відносинах 
як панівних, що тенденційно проника-
ють у всі сфери міжлюдських взаємин, 
підкорюючи їх законам ринкової каль-
куляції. Вважають, що класичним ві-
дображенням такого соціального про-
цесу, що осягається соціально-філо-
софськи на одній із ранніх стадій, 
стала концепція Т. Гоббса. Згідно з 
цією концепцією, природа розділила 
людей таким чином, що їхнім природ-
ним становищем, стилем життя і по-
ведінки є боротьба, війна “всіх проти 
всіх”. Ідеалізуючим є оцінювання 
“природного становища” людей за 
Локком і Смітом. А. с. з певного ре-
зультату у “природну” передумову сус-
пільного розвитку, зазнала критично-
го аналізу і підходу у “Філософії пра-
ва” Гегеля, яка пояснює її лише як 
характеристику, до того ж поверхову, 
неадекватну, а з “моментів” суспільно-
го існування індивіда: його існування 
в громадянському суспільстві взято у 
певному відриві від існування індивіда 
у сім’ї та державі. Теоретично А. с. 
“громадянського суспільства” піддає 
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певному запереченню інтеграції ін-
дивіда в сім’ї з тим, щоб самій водно-
час бути підданій запереченню у дер-
жаві, де відокремлені моменти інте-
груються знову, але у “вищому 
синтезі”. Ревізуючи гегелівську кон-
цепцію А. с. К. Маркс надав їй макси-
мально матеріалістичного відтінку, 
пов’язуючи А. с. “громадянського сус-
пільства з капіталістичною стадією 
його розвитку”, наголошуючи саме на 
тих суспільних соціальних процесах, 
що підготовлювали цю фазу вже в 
“традиційному суспільстві”.

Словник  соціологічних і політичних термінів: 
Довід. вид. / Уклад.: В. І. Астахова, В. І. Даниленко, 
А. І. Панов та ін. — К., 1993; Соціальна філософія: 
Короткий енцикл. слов. / Заг. ред. і уклад.: В. П. Ан-
друщенко, М. І. Горлач. — К.; Х., 1997.

М. Головатий

Автономія (грец. autos — сам, 
один, власний і nomos — закон) — у 
загальному визначенні — це поняття 
філософії, історії, соціальної філосо-
фії, соціології, що фіксує у своєму 
змісті феномен дистанціювання осо-
бистості від соціального контексту. А. 
визначають також, як: 1) самоуправ-
ління, право самостійного здійснення 
державної влади і управління, що на-
дається конституцією держави якійсь 
її частині; 2) одну з державно-право-
вих форм вирішення національного 
питання; 3) державне утворення в 
межах певної території; 4) широке 
внутрішнє самоврядування регіону 
(регіо нів), а також особливі права 
всере дині місцевого самоврядування, 
освіти, культури, які надаються націо-
нальним меншинам (етнічним гру-
пам). А. пов’я зують з прагненням і 
здатністю суб’єкта політики, господа-
рювання до більшої самостійності в 
межах існуючого підпорядкування без 
остаточного відокремлення, а також 
право національно-територіальної оди-
ниці самостійно визначати і самостій-
но керувати різноманітними процеса-
ми суспільного життя. Пояснюючи А. 
як самоврядування, такий термін за-
стосовують як до індивіда, так і до гру-
пи чи інституції. Автономний ін-
дивід — це той, хто спроможний діяти, 
керувати сам собою (Кант вважав це 
передумовою найраціональнішої дія-
льності людини). Те саме стосується і 

групи чи інституції, які здатні само-
стійно та успішно керувати своїми 
справами. Однозначного визначення 
поняття “А.” все ж не існує. В узагаль-
неному, філософському визначенні 
вона означає власну закономірність, 
тобто А. органічного життя стосовно 
неорганічного, мислення до буття, про 
етнічну автономію, етнічне самовизна-
чення на основі власного розуму і влас-
ної сили відповідно до власної при-
роди. Автори відомої Енциклопедії 
українознавства (головний редактор 
проф. В. Кубійович) визначали А. як 
“право встановлювати для себе закони 
чи правила. Повну А. мають незалежні 
держави, які встановлюють для себе, 
своїх органів і для населення своєї те-
риторії закони і правила”. Економісти, 
маючи своє бачення А., зазначають, 
що це — самоуправління, форма ор-
ганізації управління територіями, під-
приємствами, за якої вони володіють 
значними правами і можливостями са-
мостійного прийняття господарських 
рішень: у межах А. приймають само-
стійні бюджети (кошториси доходів і 
витрат) територій, господарських оди-
ниць, фондів, які мають відносну са-
мостійність, незалежність від бюд-
жетів крупніших територіальних і гос-
подарських утворень, центральних 
бюджетів. Таку А. в межах України 
має Автономна Республіка Крим, пар-
ламент якої затверджує власний бюд-
жет. Крім економічного та політично-
го визначень А., що стосується влади, 
владних повноважень, місця певних 
структур у політичній системі, є також 
визначення А., що пов’язане зі стату-
сом особистості, людини. Енциклопе-
дії постмодернізму визначають А. 
(грец. autos — власний і nomos — за-
кон) — як поняття філософії історії, 
соціальної філософії і соціології, що 
фіксує у своєму змісті феномен дистан-
ціювання особистості від соціального 
контексту. Термін “А.” вживають у 
широкому і вузькому розумінні. У ши-
рокому розумінні А. означає надання 
деяким частинам держави (областям, 
департаментам, префектурам, провін-
ціям та ін.) прав на самоврядування в 
адміністративній сфері. У вузькому — 
А. розуміють, як внутрішнє самовря-
дування політико-національного або 
національно-територіального утворен-
ня в межах єдиної держави. Йдеться 
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не лише про адміністративну, а й усі 
інші сфери суспільного життя. За часів 
середньовіччя існували такі складні 
форми А., як комуни та корпорації. 
Нині А. визначають як характеристи-
ку частини держави, територіального 
утворення, що відрізняється особли-
востями національного складу чи побу-
ту населення. Наслідком А. є автоно-
мізація, як особлива форма державно-
го устрою. Автори Малої енциклопедії 
етнодержавознавства наголошують на 
тому, що, визначаючи А., слід брати 
до уваги світовий досвід, який перед-
бачає: політичну, часткову чи гранич-
но політичну (напівполітичну), ад-
міністративну, національно-культур-
ну, національно-персональну А. Щодо 
політичної автономії з юридичної точ-
ки зору, то вона встановлюється на до-
говірній основі або шляхом видання 
спеціального закону про розподіл пов-
новажень. А. характерна була й окре-
мим князівствам у складі Київської 
держави. Вважається, що багато еле-
ментів А. мали землі-князівства Ли-
товсько-Руської держави (ХIV ст.). Де-
яку самоуправу (“вільності”) мали 
козаки за доби Б. Хмельницького, ук-
раїнська церква, до її підпорядкуван-
ня московському патріархату. Після 
Переяславського (1651) трактату (до-
говору) починається тривалий і надто 
складний період боротьби України за 
свою державну незалежність, який 
фактично тривав до кінця ХХ ст., — 
проголошення незалежності України. 
Нині А. визначають як характеристи-
ку частини держави, територіального 
утворення, що відрізняється особли-
востями національного складу чи по-
буту населення. Зазвичай на автоном-
ній території діють юридичні норми, 
що не суперечать Конституції держа-
ви, складовою якої вона є, і захищають 
інтереси її населення, його звичаї, тра-
диції, культуру. Конституція України 
визначає Україну як унітарну держа-
ву, республіку, невід’ємною складо-
вою якої (ст. 134) є Автономна Респуб-
ліка Крим. А. може бути політичною 
та адміністративною. Розрізняють та-
кож А. адміністративно-територіаль-
ну, національно-територіальну, націо-
нально-культурну та етнічну. А. адмі-
ніс т ративно-територіальна — це один 
із засобів децентралізації державної 
влади в унітарній державі, що перед-

бачає певний ступінь самостійності 
всіх або більшості територіальних час-
тин держави, незалежно від складу на-
селення. А. національно-територіаль-
на передбачає надання окремій частині 
(частинам) унітарної держави, яка за-
селена здебільшого представниками 
будь-якої національної меншини, са-
мостійності у вирішенні питань внут-
рішнього життя. А. національно-куль-
турна надає національним меншинам 
права і можливості використання своїх 
культурних традицій, мови, релігії 
тощо. З А. пов’язаний і термін “авто-
номна республіка”. У Короткому окс-
фордському політичному словнику (К., 
2005) зазначено, що радянський феде-
ралізм свого часу розробив своє рідну 
ієрархію підпорядкування регіонів 
центрові: а) республіки, що отримали 
етнічні назви номінальної більшості 
населення й мали офіційне право на ві-
докремлення; б) автономні республіки, 
в основному в Російській Федерації, з 
етнічною ідентичністю, але без права 
на відокремлення; в) автономні області 
з деякими географічними та історич-
ними ознаками ідентичності, але без 
ідентичної основи. А. етнічна — націо-
нальне самоврядування, яке є однією з 
форм гарантованого міжнародним пра-
вом самовизначення народів. Фор-
мування інституту А. етнічної стало 
помітним кроком на шляху демогра-
фічного розв’язання гострих і різно-
планових етнонаціональних проблем, 
особливо в яскраво виражених поліет-
нічних суспільствах, збереження та 
зміцнення в них етнополітичного миру 
і стабільності, запобігання соціальним, 
політичним конфліктам на етнічному 
ґрунті. Розрізняють такі форми А. 
етнічної: національно-територіальну 
(для етнічних груп, що проживають 
компактно); національно-культурну 
(законодавче закріплення права етніч-
ної групи на збереження своїх мови, 
культури, самобутності, утворення 
громадських організацій, об’єднань, їх 
розвиток); національно-персональну 
(право національних меншин на само-
стійне влаштування свого національ-
ного життя). Усі форми А. е. спрямо-
вані на забезпечення прав корінних 
народів і національних меншин, на 
нормалізацію і гармонізацію міжна-
ціональних відносин у поліетнічних 
суспільствах. А. національно-культур-
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на — це правова форма задоволення 
прав етнічних (національних) меншин 
на збереження і розвиток своєї куль-
турної, мовної, релігійної самобут-
ності, утворення своїх громадських 
об’єднань, користування, навчання та 
вивчення рідної мови, розвиток націо-
нальних культурних традицій, задово-
лення потреб у літературі, мистецтві, 
засобах масової інформації тощо.

Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: 
С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К., 2000. — Т. 1; 
Енциклопедія українознавства. — Словникова час-
тина / Гол. ред. проф. Володимир Кубієвич. Пере-
видання в Україні. — Л., 1993; Короткий оксфорд-
ський політичний словник: Пер. з англ. / За ред. 
І. Макліна, А. Макмілана. — К., 2005; Мала ен-
циклопедія етнодержавознавства / НАН України. 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: 
Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996; Ма-
лий етнополітологічний словник / О. В. Антонюк, 
В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 2005; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Постмодернизм: Энцикл. — 
М., 2001; Философский энциклопедический сло-
варь. — М., 1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратоло-
гический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Автономія національно-культур-
на — правова форма задоволення прав 
 етнічних (національних) меншин на 
збереження і розвиток своєї культур-
ної, мовної, релігійної самобутності, ут-
ворення своїх громадських об’єд нань, 
користування, навчання та вивчення 
рідної мови, розвиток національних 
культурних традицій, задоволення пот-
реб у літературі, мистецтві, засобах ма-
сової інформації тощо. А. н.-к. має екс-
територіальний характер.

Політологічний  енциклопедичний словник. — 
2-ге вид., допов. і переробл. / Упоряд. В. П. Горба-
тенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. — К., 2004.

О. Антонюк

Автономія національно-персо-
нальна — вид етнічної автономії, за-
проваджена в УНР Законом про націо-
нально-персональну автономію і ухва-
лена Центральною Радою 9 січня 
1918 р. При розробці цього закону ви-
користано ідеї А. н.-п., висунуті авст-
рійськими соціал-демократами К. Рен-

нером та О. Бауером. Їхня модель да-
вала змогу задовольнити інтереси 
особистості, нації та держави одночас-
но, не порушуючи територіальної 
цілісності держав і не перешкоджаю-
чи прогресивним інтеграційним про-
цесам. По-перше, цю форму автономії 
називають національно-персональною 
як таку, що передбачає входження ін-
дивіда в ту чи ту спільність на доб-
ровільних засадах. По-друге, А. н.-п. є 
також екстериторіальною, оскільки 
не пов’язується з територією. По-
третє, таку автономію називають куль-
турною, тому що її компетенція обме-
жується зазвичай сферою культури. 
Джерелом і носієм національних прав 
тут є не території, а самі нації — на-
ціональні союзи, утворені на основі 
добровільних заяв громадян. На дум-
ку авторів, незалежно від чисельності 
нації чи національної меншини, тери-
торії її проживання реальний захист 
національних прав може забезпечува-
тися тільки тоді, коли нації стануть 
суб’єктом, а не об’єктом права, пред-
ставлятимуть і захищатимуть перед 
державою свої національно-культур-
ні, мовні та релігійні інтереси. На ос-
нові особистих заяв повнолітніх гро-
мадян має складатися кадастр (пере-
пис), що визначатиме персональну 
належність громадян до певної націо-
нальної групи. Австрійські соціал-де-
мократи визнавали права національ-
них меншин колективними суб’єктами 
права.

Этничность на постсоветском пространстве: 
роль в обществе и перспективы: Материалы 
конф. — К., 1997.

О. Антонюк

Автономія національно-тери-
торіальна — самостійне здійснення 
державної влади або широке внутріш-
нє самоврядування в межах єдиної 
держави, яке надається територіаль-
ним одиницям, що різняться особли-
востями етнічного складу населення, 
своєрідністю господарства, побуту, тра-
дицій тощо.

Національно-державне будівництво: Концепту-
альні підходи, сучасна наукова література / 
Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко 
та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1999.

О. Антонюк

Автономія національно-культурна
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Автономна політична участь — 
добровільна політична діяльність ін-
дивідів, які дбають про особисті і гру-
пові інтереси. А. п. у. характерна най-
перше для демократичних режимів, 
хоча і в них існують певні елементи 
мобілізації поведінки індивідів (осо-
бистостей). Наприклад, у процесі ви-
борчих кампаній вельми активно ви-
користовуються методи маніпулюван-
ня свідомістю громадян з метою впливу 
на їхню політичну орієнтацію, пози-
цію, дії. А. п. у. — це майже одне й те 
саме, що “автономна політична 
участь” — вільна добровільна політич-
на діяльність індивідів, які намагають-
ся зреалізувати особистісні й групові 
інтереси. Така діяльність можлива і 
характерна для демократичних ре-
жимів, хоча і в них існують певне мані-
пулювання свідомістю та організова-
ний, цілеспрямований вплив на сус-
пільну позицію та поведінку індивідів.

Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; Поли-
тология: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вер-
шинин и др. — М., 2000; Политологический сло-
варь: В 2 ч. — М., 1994; Халипов В. Ф. Власть: 
Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Автор — особа, яка своєю працею 
створила і якій належить створений 
нею будь-який публіцистичний, ху-
дожній, науковий, музичний або ін-
ший твір. А. володіє авторським 
(виключним) правом, яке унормовує 
відносини, пов’язані зі створеним ним 
та подальшим використанням твору. 
А. має виключне право давати дозвіл 
чи забороняти використовувати ство-
рене ним іншими особами. А. має пра-
во видавати твір під своїм чи прибра-
ним ім’ям (псевдонімом), укладати до-
говір на його видання (оприлюднення, 
використання) і отримувати за нього 
гонорар.

Мас-медіа  у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005;  Лесин В.,  Полинець О. 
Словник літературознавчих термінів. — К., 1971; 
Українське  законодавство: засоби масової інфор-
мації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Авторитаризм (фр. autoritarisme, 
від лат. autoritas — влада, вплив) — 

система влади, що ґрунтується на пов-
ній залежності від уособлюючого її лі-
дера, який часто перетворюється на 
диктатора, особливо в умовах несфор-
мованої національної свідомості або в 
багатонаціональних державних утво-
реннях імперського штибу. Різновида-
ми авторитаризму є цезаризм, бона-
партизм, сталінізм, гітлеризм та інші 
особисті диктатури військово-поліцей-
ського спрямування. В той самий час 
авторитарний режим у переломні мо-
менти історично-суспільного розвит-
ку, який уособлюється загальновизна-
ним лідером з розвиненими моральни-
ми якостями, відіграє свою позитивну 
роль у державному управлінні (напри-
клад президентство Шарля де Голля в 
повоєнній Франції).

Г. Щокін

Авторитет (нім. Аutorität, від лат. 
auсtoritas — влада) — загальновизна-
ний вплив особи, який може ґрунтува-
тися або на почуттях страху перед нею, 
або на почуттях поваги.

Г. Щокін

Авторитет політичний — а) за-
гальновизнаний вплив особи чи органі-
зації в різних сферах суспільно-полі-
тичного життя; б) суспільне визнання 
можливості суб’єкта політики здійс-
нювати владу; в) одна із форм здійс-
нення влади, що ґрунтується на за-
гальновизнаному впливі будь-якого 
суб’єкта (особи, групи, організації); 
в) один із засобів, ресурсів управління 
(оскільки головним суб’єктом управ-
лінського впливу є політична влада). 
А. п. — одна з важливих форм здійс-
нення влади. За А. Пахаревим, А. п. — 
це джерело, одна з основних форм 
здійснення влади, яка ґрунтується на 
загальнопоширеному впливі будь-якої 
особи чи установи в різних сферах сус-
пільного життя.

Авторитет взагалі: а) загальновиз-
наний вплив, повага, значення; б) осо-
ба, конкретний діяч, працівник, який 
користується певним впливом серед 
інших, визнанням за рахунок осо-
бистісних якостей (розуму, знання, 
професіоналізму, моральних якостей, 
особистих достоїнств, досвіду тощо). У 
філософії — це значення або вплив, 
який можуть мати люди, предмети, не 
потребуючи постійного підтвердження 

Авторитет політичний
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цього значення. Тому може йтися про 
авторитет науковий, політичний, пе-
дагогічний, релігійний і т. ін. Основою 
авторитету будь-кого є відмінні особ-
ливості окремої особи, групи, органі-
зації, норми (правила, принципи, за-
кони), завдяки яким вони заслужили 
певну довіру та можуть вплинути на 
поведінку інших людей.

У реальному житті авторитет не 
завжди пов’язаний із владою, його 
може мати особа і без владних повно-
важень, тоді така людина є найшано-
ванішою. Часто в зарубіжній політо-
логії слова authority (англ. авторитет) 
і power (англ. влада) вживаються як 
синоніми.

Авторитет також виступає як ви-
правдана довіра, в якому виражено 
оцінку групою, класом, суспільством 
відповідності якостей політика потре-
бам державної, партійної, суспільно-
політичної діяльності. Звідси спе-
цифічні особливості А. п., який висту-
пає однією з найважливіших форм 
завоювання, здійснення, утримання 
влади. Влада такого авторитету здійс-
нюється не за певним зовнішнім при-
мусом, не за підпорядкуванням, а за 
рахунок інших засобів (М. Вебер): тра-
диція; раціонально обґрунтована за-
конність (легальність); харизма дже-
рела авторитету (віра в його надзви-
чайну природу і силу). А. п. сприяє 
забезпеченню успіху в політичній, сус-
пільній діяльності, контролю діям лю-
дей, груп, організацій, об’єднань, сти-
мулюванню будь-якої діяльності. 
Крайнім виявом А. п. може бути авто-
ритаризм, сліпа покора лідеру, вож-
дю, організації, віра в їх непогрі-
шимість.

Ефективність А. п. багато в чому зу-
мовлюється реальною взаємодією з ін-
шими формами влади і впливу на 
людей, але реально він існує і утри-
мується тоді, коли діє без будь-якого 
застосування примусу чи насильства.

А. п. складається і формується уп-
родовж певного часу, в результаті 
діяльності суб’єкта політики, набуття 
ним знань, умінь, навичок громадської 
діяльності. Першоосновою А. п. безу-
мовно є особистість, її особистісні дані 
і якості.

Наступник М. Вебера, американсь-
кий соціолог Е. Шильз наголошував, 
що всі типи авторитету, спираючись на 

віру, утворюють зв’язок із священним 
началом. Інші дослідники вважають, 
що особливе значення має легітиміза-
ція правлячих суб’єктів політики та 
їхні піддані. У разі нелегітимності, не-
дієвості наступає втрата А. п. Якщо 
владна діяльність побудована за А. п. 
об’єктивно, вона не втрачає авторитету 
в суспільстві і є важливою умовою його 
стабілізації, злагоди.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд, пере-
раб. и доп. — М., 2000; Вебер М. Избр. произв. — 
М., 1990; Головатий М. Ф. Політична психологія: 
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Голо-
ватий М. Ф. Політичний менеджмент: Навч. 
посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціологія полі-
тики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2003; Давыдов Ю. Н. Авторитет. Современная за-
падная социология: Слов. — М., 1990; Обуш-
ний М. І. Політологія: Довід. / М. І. Обушний, 
А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушно-
го. — К., 2004; Пахарев А. Д. Политическое ли-
дерство и лидеры. — К., 2001; Пірен М. І. Конфлік-
тологія: Підручник. — К., 2003; Політологічний ен-
циклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; 
За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Политология: Слов.-
справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — 
М., 2000; Политологический словарь: В 2 ч. — М., 
1994; Рябов С. Г. Політологія: словник понять і тер-
мінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; 
Философский энциклопедический словарь. — М., 
1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. Социальная теория 
и кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Авторський колектив — група 
осіб, які об’єдналися для спільного 
створення твору і між яким узгоджено 
розподіляються майнові та інші права 
на твір.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Словник книгознавчих 
термінів. — К., 2005.

Ю. Бондар 

Автостереотипи (грец. autos — 
сам, stereos — твердий і typos — відби-
ток) — думки, судження, оцінки сто-
совно певної етнічної спільноти і похо-
дять від її ж представників (напри-

Авторський колектив
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клад, висловлювання українців про 
українську націю).

Тавадов Г. Т. Этнология: Учеб. для вузов. — М., 
2002.

О. Антонюк

Агасфер — міфічна особа, єврей, 
який неповажливо поставився до Ісуса 
Христа і тому був приречений Богом 
на вічне блукання. Персонаж, який за 
здійснений злочин був покараний тим, 
що мусив, зневажуваний всіма, вічно 
блукати по світу, зустрічається вже в 
Біблії. Таким є Каїн, якого за вбивство 
свого брата Авеля покарав Бог і той 
змушений був вічно блукати по землі, 
несучи на чолі особливий знак, що від-
лякував від нього звірів і людей і який 
не дозволяв людям вбивати його, бо 
тому, хто вб’є Каїна, Бог відомстить 
“всемеро” (Буття; 4.1 — 17). Подібний 
персонаж на ім’я Самірі є і в Корані 
(Сура ХХ, 89). У часи середньовіччя в 
Європі виникає легенда про людину, 
яка вдарила Ісуса Христа, коли той 
ішов на Голгофу, і за це була прирече-
на на вічні поневіряння. Легенда ця іс-
нувала в кількох версіях. За однією з 
них, що виникла в ХІІІ ст., тридця-
тилітній охоронець в преторіумі Пон-
тія Пілата на ім’я Картафілус вдарив 
Ісуса Христа, коли той виходив із залу 
суду, зі словами: “Чого ти зволікаєш?” 
У відповідь Христос сказав: “Я піду, 
але ти чекатимеш на моє повернення”. 
Відтоді Картафілус не може померти, 
бо коли йому виповнюється сто років, 
він починає хворіти і знову повертаєть-
ся до свого тридцятилітнього віку. В 
іншому варіанті легенди, який повідав 
Філіпп Муске, розповідається, що Кар-
тафіл не бив Ісуса Христа, а лише ска-
зав тим, хто вів його на Голгофу: “По-
чекайте мене, я також хочу піти й 
 подивитись, як розпинатимуть фаль-
шивого пророка”. Христос відповів: 
“Вони тебе не чекатимуть, але ти чека-
тимеш на мене...” Ця версія не була 
популярною, бо в ній Ісус Христос пос-
тавав жорстоким і несправедливим. Є 
також чимало версій, автори яких (се-
редньовічні ченці) намагались узгоди-
ти сюжет легенди з текстами Нового 
Заповіту. Спираючись на етимологічне 
значення імені Картафілус (грец. лю-
бий друг), вони контамінували його 
образ зі згадкою в Євангелії від Матфія 

слів Ісуса Христа про тих, хто не за-
знає смерті до нового пришестя Христа 
(Матф. 16, 28), а також записаних 
євангелістом Іоаном слів Христа про 
свого улюбленого учня, який зали-
шиться живим, доки не повернеться 
Христос (Іо. 21,22).

Тільки у 1602 р. з’являється в Єв-
ропі анонімний текст про єврея Агасфе-
ра, шевця, який прогнав Ісуса Христа, 
що йшов на Голгофу і зупинився біля 
його будинку перепочити. На слова А. 
“Проходь далі!” Христос сказав: “Я зу-
пинюсь і відпочину, але ти ходитимеш 
до судного дня”. Цей варіант легенди 
породив, з одного боку, факти міжет-
нічних сутичок у Німеччині в XVII ст., 
коли натовп вривався у єврейські квар-
тали німецьких міст з вимогою видати 
їм А., який нібито мешкає там, а з ін-
шого — стала приводом для бого-
словських дискусій з проблематики 
можливості чи неможливості вічного 
життя окремої людини.

Існувала також низка легенд про 
розкаяння і праведне життя і навіть 
дар пророцтва у людини, яка образи-
ла Ісуса Христа і була покарана ним. 
Ця версія стимулювала переконання 
про можливість прощення навіть за 
тяжкі гріхи за умови щирого каяття і 
спокути.

У 1774 р. з’являються перші запи-
сані згадки з визначенням Вічний 
жид, які стосувались А. Відтоді — це 
синоніми і натепер побутує близько 
сотні легенд про Вічного жида.

Легенда про А. зазнала і зазнає різ-
ного інтерпретування. Й. В. Гете через 
образ А. ілюструє історичний процес 
розвитку релігійної свідомості. В Е. Сю 
пафос роману, в якому фігурує образ 
А., спрямований проти єзуїтів. 
Г. Х. Андерсен (поема “А.”) і П. Шеллі 
з позицій романтизму розвивають че-
рез образ А. ідею “світової скорботи”. 
П.-Ж. Беранже вбачав в А. концентро-
ваний вид людського страждання. 
Російський дослідник А. Пресс вислов-
лював припущення, що легенда про А. 
єврейського походження, а саме ім’я 
“А.” позначає ім’я перського царя Ар-
таксеркса. Цю думку поділяє і російсь-
кий релігієзнавець С. Аверінцев. Ра-
дянський етнограф В. Богораз-Тан вва-
жав, що через персонаж А. втілювались 
ідеї загострення міжнаціональних сто-
сунків. Ціла низка інтерпретацій обра-
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зу А. пов’язана з образом євреїв і став-
ленням до них. В одному випадку долю 
А. вважали втіленням долі єврейсько-
го народу — народу без вітчизни, блу-
каючого, бідного. В інших випадках 
А. — втілення євреїв як жорстокого 
народу, убивць Ісуса Христа, ще в ін-
ших — символ євреїв, які вбили Хрис-
та, але є свідками Христа й тим наро-
дом, якому визначено через каяття і 
навернення до вчення Ісуса Христа за-
служити на прощення. Є також версії, 
що символ А. — це символ оновлення 
людства.

Аверинцев С. С. Агасфер // Мифы народов 
мира: В 2 т. — М., 1987–1988. — Т. 1; Веселовс-
кий А. Н. Легенды о вечном жиде и об императоре 
Траяне // Журн. М-ва нар. просвещения. — 
1880. — № 7–8; Вечный жид: Евр. энцикл.: В 16 т. 
// Свод знаний о еврействе и его культуре в про-
шлом и настоящем. — СПб., 1906–1913. — Т. 1; 
Вечный жид: Краткая евр. энцикл. — Иерусалим, 
1976. — Т. 1.

В. Ятченко

Агент впливу — особа, яка слу-
жить чиїмсь інтересам і в силу своїх 
можливостей, посади, соціального ста-
ну може впливати на ухвалення пот-
рібних для зацікавленої сторони (дер-
жави, організації, групи людей тощо) 
рішень соціально-політичного, ідеоло-
гічного, комерційного та іншого ха-
рактеру. Виникнення поняття “А. в.”, 
як і самого явища, пов’язують з діяль-
ністю спецслужб, спрямованою на ко-
ригування позиції, політики супротив-
ників через внутрішні чинники, 
нав’язування альтернативних уяв-
лень, “переінакшення свідомості”. 
Саме А. в. радянський КДБ офіційно 
звинуватив свого часу в реалізації так 
званого плану перебудови, внаслідок 
чого СРСР програв США у “холодній 
війні”. А. в., свідчать дослідники про-
блеми, добирають і готують, турбують-
ся про їхнє освітнє і службове зростан-
ня впродовж тривалого часу, а інколи 
й десятиліть. Сучасні комунікації, 
маніпулятивні технології, зростання 
ролі інформації дають підстави гово-
рити і про можливість творення колек-
тивних, ситуативних груп впливу, які 
можуть використовуватися для тиску 
з метою ухвалення владою тих чи ін-
ших рішень.

Ю. Бондар

Агітація (від лат. agitatio — приве-
дення в рух, спонукання) — роз’яс-
нення, розповсюдження ідей, програм, 
політики якоїсь партії чи організації, 
особи, діяльність серед загалу з метою 
залучення прихильників, збільшення 
їхньої кількості. При проведенні А. 
використовують найрізноманітніші за-
соби і форми — зустрічі з громадяна-
ми, публічні виступи, концерти, виста-
ви, прес-конференції, публікації у за-
собах масової інформації, плакати, 
листівки тощо. А. може мати і контр-
характер, спрямовуватись проти ухва-
лень якогось рішення, формувати гро-
мадську думку проти чогось (скажімо, 
проти вступу до НАТО, спорудження 
якогось об’єкту тощо). Окремо розріз-
няють контрагітацію, метою якої є 
зменшення впливу певних агітаційних 
заходів опонента.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Агітація передвиборна — скла-
дова передвиборної кампанії, спрямо-
вана на збільшення кількості вибор-
ців — прихильників якогось кандида-
та, партії, партійного блоку. А. п. 
може спрямовуватись також проти 
політичних опонентів, неприйняття 
їхніх дій, програм; у цьому випадку 
така агітація є контрагітацією. А. п. 
ведеться шляхом зборів, мітингів, де-
батів, концертів, особистих зустрічей 
та з використанням різноманітних 
видів реклами, засобів масової комуні-
кації (радіо, телебачення, друковані 
видання та ін.). Правила ведення 
А. п., використання форм і засобів агі-
тації регулюються законодавчо. А. п. 
здійснюється за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України з дотриман-
ням принципу рівності усіх суб’єктів 
виборчого процесу та за кошт вибор-
чих фондів партій (блоків). Вико-
ристання власних коштів кандидатів у 
депутати чи коштів з інших джерел 
для проведення А. п., у тому числі з 
ініціативи виборців, забороняється. 
Не належать до А. п. офіційні повідом-
лення про дії кандидатів у депутати, 
пов’язані з використанням ними поса-
дових (службових) повноважень за 
умови, якщо вони не містять агітацій-
ного характеру. Засоби масової інфор-

Агент впливу



29

мації, засновниками (власниками) 
яких є партії — суб’єкти виборчого 
процесу (партії, що входять до бло-
ку — суб’єкта виборчого процесу) мо-
жуть вміщувати агітаційні матеріали 
на свій розсуд і в обсязі, необхідному 
для цього, за умови дотримання інших 
вимог законодавства  України. Заборо-
няються, зокрема, поширення будь-
якої інформації дискримінаційного 
характеру щодо расової, національної 
належності, релігійних, політичних 
уподобань людини, за мовними озна-
ками тощо. Вимоги до А. п. викладені 
у Законах України “Про вибори” (в 
тому числі у розд. VІІІ “Передвиборна 
агітація” Закону “Про вибори народ-
них депутатів України”).

Див. також: Зловживання свободою 
масової інформації (при проведенні пе
редвиборної агітації)

Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяль-
ності. — К., 2002; Політологічний словник. — К., 
2005.

Ю. Бондар

Агні-Йога (Жива етика) — нео-
релігійне об’єднання теософського 
спрямування, в основі діяльності якого 
лежить вчення про першооснови і при-
нципи буття сущого, будову макро- і 
мікрокосмосу та основні завдання й 
цілі людства у процесі творчої еволюції 
Всесвіту. Засновником цього об’єд нан-
ня є Микола Реріх (1874–1947) — ви-
датний мислитель, відомий художник, 
письменник, автор 12 томів “Агні-
Йоги”. Центральна ідея А.-Й. — визна-
чення свого місця в процесі протиборс-
тва нового і старого світів, великого 
двобою сил світла й темряви. Її при-
хильники вважають, що допомогти в 
цьому зможе тільки “жива” етика на 
противагу етиці “мертвій”, закос-
тенілій. Щоб жити за законами Живої 
етики, потрібно позбутись усіх негатив-
них рис та звичок (неосвіченості, стра-
ху, брехні, лицемірства, користолюбс-
тва, пияцтва, паління, сварливості 
тощо); дотримуватись основоположно-
го принципу — любові як джерела гар-
монійного розвитку світу; відмовитись 
від багатьох надмірностей і присвятити 
своє життя праці заради Світла. Умо-
вою досягнення Світла є духовність, го-
ловним компонентом якої виступає 
творча праця та радість від неї.

Любов до Бога має бути безмежно 
великою, відвертою, сповненою про-
щення. Кожна людина заслуговує на 
любов, адже вона — головне втілення 
Всевишнього на землі. Вчення визнає 
Раму, Кришну, Мойсея, Орфея, Будду, 
Піфагора, Платона, Христа як вели-
ких посвячених, покликаних донести 
людству ті знання, до рівня розуміння 
яких воно піднялось. 

Особливого значення А.-Й. надає 
вивченню сил природи та їх впливу на 
людину. Природа тлумачиться як си-
нонім Абсолюту, серце гармонії й ра-
дості. Вчення А.-Й. стверджує єдність 
усього сущого та розкриває загальні 
закони його будови, серед яких домі-
нують закони Аналогій, Рівності На-
чал, Перевтілення, Карми, Жертви.

Ще за життя М. Реріха його вчення 
набуло популярності в Індії, Америці, 
Прибалтиці. В Україні, як і в Росії, 
спроби організації реріхівського това-
риства почалися в 70-х роках ХХ ст. 
Згодом було створено Московський 
міжнародний центр Реріхів, до якого 
через деякий час приєдналися гуртки і 
товариства реріхівців з інших респуб-
лік колишнього СРСР. Проте вже у 
1991 р. зі смертю останнього сина Ре-
ріха — Святослава, єдиний центр роз-
коловся. Нині в Україні існує кілька 
паралельних реріхівських товариств, 
які пропагують основоположні ідеї 
Живої етики.

Баркер А. Новые религиозные движения.– 
СПб., 1997; Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В., 
Гринько В. В.  та  ін. Нетрадиційні релігії та містичні 
об’єднання України. — К., 2000; Словінський П. Й. 
Релігійний вінегрет: Кілька слів про нові релігійні і 
парарелігійні форми. — Л., 1999; Черній  А. М. 
Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній 

Агресія (від лат. aggressio — на-
пад) — а) фізичні або словесні дії лю-
дини, спрямовані на завдання шкоди 
або руйнування; б) індивідуальна або 
колективна поведінка, спрямована на 
заподіяння фізичної чи психологічної 
шкоди аж до знищення інших людей. 
А. супроводжується специфічними 
психологічними станами гніву, воро-
жості, ненависті тощо; в) усі види та 
форми незаконного, згідно зі Статутом 
ООН, збройного нападу та застосуван-
ня сили однією державою чи групою 
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держав проти суверенітету, тери-
торіальної недоторканності та ціліс-
ності або політичної незалежності ін-
шої країни, народу (нації). Загалом іс-
нує багато визначень першопричини 
агресії. Так, Хоббс стверджує, що всі 
люди за своєю природою егоїстичні, 
жорстокі, брутальні, а відтак агресія 
закладена у підсвідомості як інстинкт. 
Мається на увазі “тваринна” сторона 
людської натури. За З. Фрейдом, усе 
пов’язане з теорією двох інстинктів, 
які є одночасно в людині: інстинкту 
життя і інстинкту смерті. Інстинкт 
життя — це енергія росту і розвитку, а 
інстинкт смерті працює на самозни-
щення. Етнолог К. Лоренс довів, що 
агресія — це успадкована спонтанна 
готовність боротися за існування, за-
хоплювати, захищати власність.

А. може виявлятися у формі еконо-
мічного, ідеологічного, інформаційно-
го, психологічного втручання. Найза-
грозливішою і найгрубішою формою 
А. є збройний напад.

Вирізняють А. пряму та опосеред-
ковану. Пряма А. має характер безпо-
середнього вторгнення, а опосередко-
вана — пов’язана зі здійсненням спри-
яння державі-агресору, наприклад: 
поставка зброї, надання території для 
проходження військ, повідомлення 
стратегічної інформації і даних розвід-
ки, направлення військових радників 
і добровольців та ін.

У міжнародному праві на держав-
ному рівні передбачена відповідаль-
ність за здійснення А. і використання 
сили, а саме: тимчасове обмеження су-
веренітету держави — агресія; ма-
теріальна — реституції, репарації; на 
індивідуальному рівні — кримінальна 
відповідальність фізичних осіб, які 
мають відношення до розв’язання А.

Обов’язкові ознаки А. — першість 
(ініціатива) у діях щодо відповідного 
об’єкта, неочікуваність, конфліктний 
характер тощо. Право на визнання 
факту А. належить Раді Безпеки ООН, 
яка згідно з резолюцією “Про визна-
чення агресії” (1974) враховує такі мо-
менти: першість, ініціатива збройного 
нападу; відповідність дій суб’єкта між-
народного права приблизному перелі-
ку агресивних дій; співучасть у формі 
надання своєї території для агресії; 
конкретність підходу та всебічне вра-
хування обставин початку збройної бо-

ротьби країн. Залежно від змісту і 
форм дій вирізняють А. пряму (напад, 
окупація, вторгнення на територію ін-
шої держави, бомбардування тощо) і 
непряму, в якій збройна сила агресора 
використовується приховано, замаско-
вано. Найнебезпечнішою формою А. 
вважається пряма А., або неспровоко-
вана — як агресивна війна, що має, 
звичайно, жахливі наслідки. З метою 
запобігання А. до агресорів застосову-
ють колективні заходи та примусові 
санкції, передусім без збройної сили. 
Держави-агресори несуть відповідаль-
ність перед міжнародною спільнотою, 
а держави, що страждають від А., на-
віть не вважаються агресорами у разі 
використання для власного захисту 
збройної сили. Статут ООН зобов’язує 
своїх членів вирішувати всі свої су-
перечки тільки мирними засобами. 
Дієвим засобом проти А. є створення 
міжнародної, всеохоплювальної систе-
ми міжнародної безпеки, виключення 
будь-яких форм насилля як засобу ви-
рішення конфліктів і проблемних взає-
мин між державами. Цьому сприяє 
роззброєння, скорочення воєнного по-
тенціалу окремих держав, прийняття 
оборонних воєнних доктрин, ліквіда-
ція зброї масового знищення — атом-
ної, бактеріологічної тощо.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006;  Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 
К., 2003;  Давыдов Ю. Н. Авторитет. Современная 
западная социология: Слов. — М., 1990; Обуш-
ний М. І. Політологія: Довід. / М. І. Обушний, 
А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушно-
го. — К., 2004; Пірен М. І. Конфліктологія: Підруч-
ник. — К., 2003; Политология: Слов.-справ. / 
М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005; Политологический словарь: 
В 2 ч. — М., 1994; Рябов С. Г. Політологія: словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — 
К., 2001; Управління  людськими ресурсами (По-
нятійно-термінол. слов.): Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, 
М. Ф. Головатого. — К., 2006; Философский энцик-
лопедический словарь. — М., 1998.

М. Головатий
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Адвентизм (від лат. adventus — 
пришестя) — течія пізнього протестан-
тизму, яка виникла в 30-х роках 
ХІХ ст. у США. Його засновник Вільям 
Міллер (1782–1849) провіщав “друге 
пришестя Ісуса Христа” в 1844 р. В ос-
нову віровчення адвентистів й покла-
дено віру в близьке пришестя Христа. 
Вважається, що воно супроводжувати-
меться воскресінням праведників, а 
після тисячолітнього царства Христа 
воскреснуть і неправедні. А. успадку-
вав від баптистів водне хрещення до-
рослих й омовіння ніг. Його прихиль-
ники заперечують рай і пекло, безсмер-
тя душі. Адвентисти вважають, що 
після смерті душа людини поринає в 
сон, щоб пробудитися в Судний день і 
отримати вічне блаженство або бути 
знищеною. Прибічникам церкви забо-
ронено вживати м’ясо “нечистих” тва-
рин, каву, алкогольні напої тощо. 
Обов’язковою є сплата десятини, тобто 
десятої частини своїх доходів у касу 
громади. Нині у світі діє кілька адвен-
тистських церков, серед яких найпо-
ширенішою і найвпливовішою є Церк-
ва адвентистів сьомого дня (АСД). Го-
ловною особливістю цієї церкви є 
вчення про сьомий день тижня — субо-
ту — як день відпочинку. Об’єднання 
АСД з’явилися на теренах України ще 
в 90-х роках ХІХ ст. (Крим, Київська 
губернія). На 1 січня 2005 р. в Україні 
діяло 964 громад адвентистів. Своєрід-
ною колискою адвентизму в Україні є 
південні міста, де західні місіонери з 
успіхом проводять євангелізацію. 

Серед інших церков А. виокремлю-
ють адвентистів-реформістів, адвен-
тистів-християн, Товариство другого 
пришестя. Адвентисти усіх напрямів 
широко представлені у всьому світі, 
маючи схожу організаційну структу-
ру. Деякі общини об’єднуються в сою-
зи, які, у свою чергу, об’єднані в 12 
дивізіонів. Кожен із дивізіонів репре-
зентує спільноти віруючих кількох 
держав. На чолі всіх адвентистів світу 
стоїть Генеральна Конфедерація, яка 
обирає виконавчий комітет (штаб-
квартира — м. Вашингтон, США).

Академічне  релігієзнавство. — К., 2000; Ма-
лерб М. Религии человечества. — М., 1997; Очер-
ки истории западного протестантизма. — М., 
1995; Торчинов Е. А. Религии мира. — СПб., 1997.

А. Черній 

Адепт (від лат. adeptus — той, хто 
чогось досяг) — пристрасний прихиль-
ник якогось вчення, ідеї, цілі в тому 
числі й політичної. У політиці поняття 
“А.” зазвичай узгоджується з вироб-
ленням, розповсюдженням і пропаган-
дою державної, партійної або корпора-
тивної ідеології, застосовується до виз-
начення осіб безпосередньо задіяних у 
цьому процесі. А. може виступати той 
представник політики, який повністю 
виявляє готовність пристрасно обстою-
вати свої погляди в ідеологічних су-
перечках, або навіть зі зброєю. З цієї 
точки зору А. може вважатися кожний 
прихильник будь-якого суспільно-
політичного вчення, який не просто є 
прихильником цього вчення, а спові-
дує його в силу внутрішніх переконань 
і повністю погоджується з усіма його 
положеннями. У такому разі, поняття 
А. характеризує людину, яка повністю 
поділяє певні погляди на ті чи інші 
проблеми, тим самим виділяючись із 
кола менш переконаних прихильни-
ків, які також займають спільну з А. 
позицію. У певних ситуаціях, залежно 
від конкретних цілей і настанов, А. 
можуть також не лише відкрито вияв-
ляти, а й приховувати свою пристрас-
ну прихильність (тому невипадково, 
що спочатку А. називали тих, хто був 
посвячений у таємничі вчення, ідеї або 
організації). А. також являється рев-
ний послідовник якогось вчення, на-
уки, мистецтва тощо, тобто особа, яка 
не критично сприймає ідеї, вчення, на-
укові досягнення, витвори мистецтва 
та ін. А це, у свою чергу, може в діяль-
ності, поведінці, стилі життя виявля-
тись в нетерпимості до інших ідей, 
вчень та їхніх прихильників. 

Гіптерс З. В. Короткий культурологічний слов-
ник-довідник. — Л., 2004; Политическая энцикло-
педия. — М., 2000.

В. Волобуєв 

Акомодація етнічна (лат. аcco mo
datio, від accomodo — пристосуван-
ня) — культурні зміни, яких зазнає 
етнос чи його окремі частини в процесі 
пристосування до нових умов природ-
ного середовища. А. е. — один із най-
важливіших показників природовід-
повідності людського способу буття, 
який вказує на те, що національна 
культура є не просто штучно, діяльніс-
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но створена, а й постійно узгоджувана 
з конкретним ландшафтно-кліматич-
ним оточенням етносу реальність.

Термін “акомодація” запозичений з 
біології та медицини, де він позначує 
пристосування збудливих тканин до 
повільно наростаючих дій подразника. 
А. е. за деякими параметрами схожа з 
етнічною та культурною адаптаціями, 
але відрізняється від них тим, що 
включає у свій зміст лише опозицію 
“етнос — природа” і не охоплює відно-
шень “етнос — етнос”, “етнос — особа”.

А. е. найчастіше виникає тоді, коли 
зміни в природному оточенні, викли-
кані чи то діяльністю самої людини, 
чи то кліматичними змінами, що ви-
магають глибоких трансформацій в па-
радигмі життєвідтворювальної діяль-
ності етносу, в системі матеріальної та 
духовної культури людської спільно-
ти. Такого роду явища відомі ще з 
часів неолітичної революції, коли під 
тиском факту вичерпаності ресурсів 
зжило себе збиральництво, первісні 
форми мисливства й рибальства, і ви-
никла необхідність переходу людства 
до відтворювального способу господа-
рювання насамперед землеробства і 
скотарства. А це призвело, у свою чер-
гу, до змін у глибинних основах жит-
тєдіяльності соціальних груп. Неолі-
тична революція є чи не найпершим в 
історії людства прикладом проблема-
тизації взаємин людини з природою і 
акомодації як одного з найважливі-
ших засобів розв’язання цього роду 
проблем.

Яскравою ілюстрацією явища і ролі 
етнічної акомодації може слугувати 
приклад зміни всього життєвого укла-
ду й всієї системи духовності стародав-
ніх єгиптян, китайців, індійців під 
впливом радикальної зміни клімату в 
добу мезоліту (висихання великих те-
риторій — від Сахари до Киргизького 
степу). Наслідком цього стало створен-
ня потамічних (річкових) культур на 
берегах Нілу, Інду, Хуанхе, Тигру та 
Єфрату. Відбулися докорінні перетво-
рення в соціальній структурі етносів 
(виникнення так званого диференційо-
ваного суспільства), зміна міфологій, 
способів господарювання, традицій. 
Глибинні акомодаційні процеси торк-
нулися народів Центральної Азії, які 
під впливом посух, що призвели до ви-
сихання територій, у 1 тис. до н. е. 

змушені були перейти від землеробс-
тва до кочового скотарства. При цьому 
кардинально змінилися форми веден-
ня господарства, світогляд, ритм жит-
тя, форми міфологічного й художнього 
освоєння дійсності.

А. е. спостерігається також тоді, 
коли етнос з якихось причин змуше-
ний покинути місце свого довгочасово-
го проживання й переселитися на те-
риторію, не схожу за своїми природно-
кліматичними характеристиками на 
попередню.

Елементи акомодаційних процесів 
можна зафіксувати і в наш час. Зни-
щення протягом кількох десятиліть 
ХХ ст. природного ландшафту в Ук-
раїні (розорювання земель, осушуван-
ня річок, знищення гаїв, левад задля 
збільшення орної площі) стало одним з 
істотних чинників руйнування звич-
ного життєвого середовища селян, їх-
ньої прив’язаності до рідних місць, до 
часткової втрати ними специфічних 
рис світовідчуття сільського жителя. 
Усе це посилило мотивацію міграцій-
них процесів із села до міста, сприяло 
знелюдненню українського села. Од-
нак слід мати на увазі, що в індуст-
ріальному суспільстві акомодаційні 
явища опосередковуються соціальни-
ми процесами і значною мірою підля-
гають їм.

Кисельов М. М., Канак Ф. М. Національне бут-
тя серед екологічних реалій. — К., 2000; Кіндер Г., 
Хільгеман В. Всесвітня історія. DTV-Atlas — К., 2001; 
Філософія. Антропологія. Екологія: Альманах. — К., 
2000. — Вип. 1; Цултэм Н.-О. Искусство Монго-
лии. — М., 1984; Шлемкевич М. Загублена ук-
раїнська людина. — К., 1992.

В. Ятченко

Аксіологія етнополітична (від 
грец. axia — цінність і logos — вчення, 
а також ethnos — народ, плем’я і 
politika — державні або суспільні спра-
ви) — вчення про етнополітичні цін-
ності в життєдіяльності соціуму. А. е. 
досліджує природу і спосіб функціону-
вання фактів, подій, духовних продук-
тів творчості в їх етнополітичному 
вимірі, тобто в системі діяльності 
суб’єктів політичних процесів, спря-
мованих на задоволення потреб учас-
ників етнокультурного розвитку. На-
приклад, економічні науки вивчають 
феномен глобалізації з боку змін у 

Аксіологія етнополітична
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міжнародному поділі праці, уніфікації 
виробничих технологій, створенні сис-
теми міжнародної банкової діяльності 
та ін. При цьому А. е. вивчає наскіль-
ки глобалізація сприяє чи, навпаки, 
заважає життєдіяльності окремих ет-
носів як суб’єктів та об’єктів політики, 
розвиткові національних культур у 
системі державних утворень, функціо-
нуванню й самозбереженню національ-
них держав тощо. До предмета А. е. 
належить також виявлення системи 
ціннісних орієнтацій суб’єктів етно-
політики (національних держав, полі-
тичних партій, громадських організа-
цій), структури цінностей в системі 
фактів етнонаціональної сфери сус-
пільства — мови, ідеології, політичної 
психології. А. е. вивчає ціннісний ас-
пект таких проблем, як дотримання 
балансу загальнонаціональних, регіо-
нальних та етнічних інтересів; забез-
печення гармонії етнокультурних пот-
реб титульної нації та національних 
меншин. А. е. — невід’ємний теоре-
тичний елемент розробки основ націо-
нальної політики в державних утво-
реннях.

Актуальные проблемы информационной безо-
пасности Украины: Аналит. докл. ЦСПЕДИ им. Ро-
зумкова // Нац. безопасность и оборона. — 
2001. — № 1; Аксиология: Филос. энцикл.: В 5 т. — 
М., 1960. — Т. 1; Антонюк О. Етнополітика: 
Політологічний слов. — К., 2005; Волковс-
кий Н. Л. История информационных войн: В 2 ч. — 
СПб., 2003. — Ч. 1; Політологічний енциклопедич-
ний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 
К., 1997; Політологічний енциклопедичний словник 
/ Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Почепцов Г. Г. Пси-
хологические войны. — М.; К., 2000; Рублюк О. 
Аксіологія етнополітична: Політологічний слов. — 
К., 2005; Сучасні  технології та засоби маніпулю-
вання свідомістю, ведення інформаційних війн і 
спеціальних інформаційних операцій: Навч. посіб. 
/ В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Полевий та 
ін. — К., 2006; Шахназаров Г. Х.,  Брутенц К. Н. и 
др. Самоопределение России (Аналит. доклад по 
проекту “Россия в формирующейся глобальной 
системе”) // Практична філос. — 2001. — № 1.

В. Ятченко

Активна ісламська молодь — 
воєнізована релігійно-політична ор-
ганізація, що діє у Боснії та Герцего-
вині. Створена колишніми військово-

службовцями і ополченцями 7-ї 
мусульманської бригади урядової ар-
мії в середині 90-х років. Чисельність 
структури і загалом організації невідо-
ма. Стосовно керівництва, то інструк-
торський склад — громадяни з арабсь-
ких держав і Пакистану. Відомо, що 
певна кількість бойовиків організації 
в 1999–2000 рр. брали участь у бойо-
вих діях у Чечні.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005; Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Акультурація — процес і резуль-
тат взаємовпливу етнічних культур, 
що характеризується сприйняттям од-
нією з культур (зазвичай менш розви-
неною, хоча можливим є і протилеж-
ний вплив) елементів іншої, а також 
виникненням нових культурних 
явищ.

Проблемою акультурації почали 
займатися в другій половині XIX ст. 
американські етнографи. Термін “А.” 
вперше використав американський ет-
нограф У. Х. Хоумз, згодом й інші по-
чали застосовувати його для позначен-
ня процесу уподібнювання з іншою 
культурою (Дж. Боас), чи процесу пе-
редачі елементів однієї культури іншій 
(У. Дж. Макджі). Дослідження А. в су-
часному значенні цього слова почалося 
в 20–30-х роках XX ст. у зв’язку з вив-
ченням впливу “білої” американської 
культури на індіанців і чорних амери-
канців (М. Мід, М. Уілсон, А. Лессер, 
І. Шапера, Р. Лоуї, Л. Спайєр, Р. Турн-
вальд, Б. Малиновський, М. Херс-
ковіц, Р. Редфілд і Р. Лінтон). Резуль-
татом цих досліджень стало виокрем-
лення донорської та реципієнтської 
групи в культурному контакті. М. Херс-
ковіц виявив, що реципієнтна культу-
ра відбирає елементи культури в 
“культурному фокусі”, адаптуючи, 
відкидаючи або синкретизуючи їх. 
Р. Лінтон зазначив, що домінуюча 
спільнота примусовим шляхом спри-
чиняє “прямі культурні зміни” підлег-
лої спільноти, тоді як сама вільно оби-
рає напрям культурного розвитку.

Акультурація
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У 90-х роках сучасне тлумачення 
теорії А. подав Дж. Беррі. Він заува-
жує, що А. зумовлюють два одночасно 
діючі чинники, які впливають на вибір 
чотирьох основних стратегій. Цими 
чинниками є: збереження культури 
(якою мірою визначається необхідність 
підтримки культурної ідентичності) 
і участь у контактах (якою мірою 
меншості включаються в інонаціо-
нальну культуру чи залишаються серед 
“своїх”). Залежно від варіантів відпові-
дей на ці питання Дж. Беррі визначив 
чотири стратегії А.: асиміляція, сегре-
гація, маргіналізація та інтеграція.

Асиміляція розуміється як відмова 
від збереження своєї культурної іден-
тичності та самобутності в процесі пов-
сякденних контактів з домінуючою 
культурою.

Якщо етнічна самобутність збері-
гається, але при цьому не спостеріга-
ються жодні контакти з домінуючою 
культурою, то така етнічна спільнота 
віддає перевагу стратегії сегрегації.

У разі відсутності достатнього праг-
нення (чи можливості) зберегти куль-
туру й водночас за незначного бажання 
підтримувати контакти з інонаціо-
нальним середовищем обирається мар-
гінальна стратегія акультурації.

Зрештою, інтеграція визначається 
як збереження культурної та етнічної 
ідентичності не просто у процесі між-
етнічної взаємодії, а в повсякденних 
контактах з культурою етнічної біль-
шості.

Дж. Беррі особливо наголошує на 
тому, що у виборі будь-якої стратегії 
А. вільними мають бути не домінантні 
етнічні групи та їхні члени, в против-
ному разі вони визначаються іншими 
поняттями.

Подібно до всіх інших пострадянсь-
ких країн, за винятком Російської 
 Федерації, для України надзвичайно 
актуальним завданням є досягнення 
комунікативно-мовної інтеграції, від-
творення єдиного інформаційного про-
стору та спільного україномовного се-
редовища в умовах різноманітності 
культур і толерантності. Це завдання є 
головним на шляху реалізації в Ук-
раїні стратегії міжетнічної інтеграції. 

Доводиться констатувати, що ук-
раїнська мова як державна не набула 
необхідного поширення в усіх її функ-
ціональних виявах і на всій території 

України. Як свідчать результати опи-
тування, проведеного в січні 2001 р., 
лише 37 % респондентів спілкуються 
у сім’ї виключно українською мовою, 
37 % — виключно російською, 1 % — 
іншими мовами і 26 % — по-різному, 
залежно від обставин. Зрозуміло, що 
національність респондентів, згідно з 
правилами репрезентивного опитуван-
ня, загалом відповідає пропорціям 
нинішньої етнонаціональної структу-
ри українського суспільства.

Тут не зупинятимемося на відомих і 
вже з’ясованих історичних і політичних 
причинах, що зумовили переваги на ко-
ристь російської мови. Зазначимо лише, 
що маргінальна стратегія А. характерна 
як для значної кількості українців, так 
і для певної кількості росіян в Україні.

Будь-яка стратегія А., якщо вона 
обирається людиною чи групою ін-
дивідів не примусово, має право на іс-
нування. Хоч, зрозуміло, не буває в 
поліетнічних суспільствах цілком доб-
ровільних стратегій А., що здійсню-
ються за моделями асиміляції, маргі-
налізації і сегрегації. Такі моделі пере-
важно є наслідками деформаційного 
розвитку міжетнічних відносин.

Міжкультурні запозичення можна 
класифікувати таким чином:

1) елементи традиційної культури: 
мова, звичаї, їжа, оздоблення 
житла, архітектура тощо;

2) характеристики способу життя;
3) “психологічні”.
У сучасній кроскультурній психо-

логії А. вважається найдоцільнішим 
видом міжкультурного контакту: з од-
ного боку, наслідком адаптації до іно-
етнічного середовища є збереження 
власної етнічної культури разом із пев-
ним культурним “збільшенням” за ра-
хунок сприйняття елементів іншої 
культури; з іншого, — існує рівнознач-
не для обох груп підґрунтя, на основі 
якого відбувається їхня інтеграція в 
єдине суспільство.

Етнічний довідник: У 3 ч. — К., 1997. — Ч. 1: По-
няття та терміни; Євтух В. Б., Трощинський В. П., Аза 
Л. О. Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в 
українському контексті: Навч. посіб. — К., 2003; Міг-
раційні процеси в сучасному світі: світовий, регіо-
нальний виміри (Понятійний апарат, концептуальні 
підходи, теорія та практика): Енцикл. / Упоряд. 
Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. — К., 1998.

С. Бойко 

Акультурація
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Аль-бард — кашмірське збройне 
угруповання. Створене в 1999 р., 
у 2002 р. урядом Пакистану як органі-
зацію його було заборонено. Вважа-
ють, що чисельність А.-б. становила не 
більш як 300 бойовиків (кашмірці, па-
кистанці і афганські пуштуни). Оз-
броєні стрілковою зброєю ПТС, міна-
ми, члени угруповання брали участь у 
бойових діях в Кашмірі, на Південно-
му Кавказі, в Афганістані тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Аль-іслах — релігійно-політичний 
рух фундаменталістського напряму іс-
ламу в Ємені. Місцевий філіал Руху 
братів-мусульман. Інша (розгорнута) 
назва — ісламське об’єднання на за-
хист реформ. Чисельність А.-і. невідо-
ма. Має центри спеціальної військової 
підготовки. Члени руху (громадяни 
Ємена, АРЄ, Сомалі, Саудівської Ара-
вії та інших держав) брали досить ак-
тивну участь у бойових діях в Аф-
ганістані, Сомалі, на Балканах, у Чеч-
ні тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Аль-каїда — транснаціональне 
воєнізоване релігійно-політичне угру-
повання радикального напряму ісла-
му. Сформоване в 1990 р. в Пакистані. 
У 1992 р. перші структури були пере-
формовані в м. Хартум (Судан) на ос-
нові дещо оновлених програмних цілей 
(боротьба проти глобального амери-
канського/західного впливу, повернен-
ня до фундаментальних основ ісламу, 
створення єдиної ісламської дер жави 
Ха ліфат). Найактивніша терористична 
кампанія А. велася з осені 1992 р. 
У 1996–1998 рр. структури управління 
і головні сили перебазувалися до Аф-
ганістану. З другої половини 90-х років 
А. характеризується всезростаючим 
впливом ідеологічних концепцій най-
радикальнішого (єгипетського) крила 

свого керівництва. Для реалізації своїх 
завдань і військово-політичної програ-
ми використовує територію Афганіста-
ну, беручи участь з 1992 р. в багатьох 
військових конфліктах різних країн 
(Афганістан, Сомалі, Боснія і Герцего-
вина, Північний Кавказ, Центральна 
Азія та ін.). А. спланувала і здійснила 
терористичний акт 11 вересня 2001 р. 
на території США. Воєнно-політичний 
лідер А. — Усама Мохаммед Бен Ла-
ден, а вищий орган управління — Вер-
ховна Рада (неформальна назва — Кан-
дагарська шура). Чисельність А. прак-
тично невідома. Вважають, що на 
території Афганістану А. налічує від 5 
до 7 тис. бойовиків. Етнічний склад 
бойовиків А. надто широкий — пере-
важно громадяни арабських і ісламсь-
ких дер жав. На озброєнні А. різно-
манітна військова техніка, розгалуже-
на бойова/навчальна інфраструктура з 
широкою мережею на території Аф-
ганістану та інших країн. Бойова під-
готовка ведеться професійно і постій-
но, в тому числі й кадрова. Канали фі-
нансування мають широку мережу, що 
становлять внутрішні (легальні й неле-
гальні, підставні та інші торгово-про-
мислові компанії, комерційні структу-
ри тощо) і зовнішні джерела. Значна 
увага приділяється фінансуванню за 
рахунок банківських систем, елект-
ронних і друкованих ЗМІ тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста  Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Політичний  словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Сенченко М. І. Латен-
тні структури світової політики. Нариси з конспіро-
логії. — К., 2003; Серис Ютен. Невидимые прави-
тели и тайные общества. — М., 1998.

М. Головатий

Альтернативні рухи (фр. аlterna
tive, від лат. alterno — чергую, змі-
нюю) — громадські, громадсько-полі-
тичні організовані утворення, проце-
си, течії у суспільстві на противагу і 
всупереч офіційним чи іншим. Харак-
терними А. р. можуть бути польська 
“Солідарність”, український народний 
рух “За перебудову”, громадсько-полі-
тичні утворення прибалтійських рес-

Альтернативні рухи
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публік колишнього СРСР, утворені на-
прикінці 80-х — на початку 90-х років 
ХХ ст. Метою таких рухів була ревізія 
політичних систем, зміна офіційних 
структур влади, протидія існуючим ре-
жимам через ненасильницький спро-
тив, у тому числі пропонування грома-
дянам інших шляхів суспільного роз-
витку. А. р. можуть набувати етнічного 
характеру, ставити за мету досягнення 
культурної, національної автономії, 
самостійності. А. р. характерні також 
як форми окремішних течій, напрямів 
у мистецтві, літературі тощо.

Ю. Бондар 

Альфа 66 — бойова організація 
кубинської антикомуністичної опози-
ції, яка брала участь у диверсійних 
діях з метою повалення існуючого 
режиму. Нині діє виключно в емігра-
ції. Органи керівництва знаходяться в 
м. Майямі (США). Лідер — Андре Сар-
ген. Спочатку кількість учасників ор-
ганізації становила близько 6 тис. осіб, 
але з часом істотно зменшилась. Об’єк-
том дії організації були і є загрози за-
хоплення заручників, кубинські про-
мислові та інші об’єкти тощо. 

Арас Джангир.  Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Альянс (фр. alliance, від allier — 
спілка, об’єднання) — союз, договірне 
утворення на ґрунті спільних інтересів і 
домовленостей. А. характерні у між-
державних відносинах, коли утворю-
ються, як правило, для захисту на ви-
падок воєнних дій чи нападу на спіль-
ного ворога. А. можуть мати також 
економічний, політичний чи інший ха-
рактер — залежно від мети учасників 
спілки, мати різний термін дії і кіль-
кість учасників. Термін А. вживають 
також для позначення і характеристи-
ки міжпартійних, корпоративних, осо-
бистісних тощо утворень. Прикладами 
А. можуть бути колишній Варшавський 
договір, НАТО, СНД, ГУАМ, міжпар-
тійне утворення “Наша Україна” та ін.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001; Політологічний словник. — К., 
2005.

Ю. Бондар

Альянс С-11 — радикальне полі-
тичне угруповання в Австралії. Поход-
ження угруповання фактично невідо-
ме. Програмовою засадою є протест 
проти глобалізації світової економіки і 
негативних наслідків цього процесу. 
Найпомітніша акція А. С-11: громад-
ські безпорядки і масові зіткнення з 
поліцією у м. Мельбурні в період про-
ведення Азійсько-Тихоокеанського фо-
руму з питань економіки. 

Арас Джангир.  Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Американізм — спосіб суспільно-
го життя, що ґрунтується на спожива-
цьких, гедоністичних цінностях та 
веде до моральної деградації людини, а 
також винищення природних ресурсів. 
Можливий лише для населення тих 
країн, які експлуатують населення та 
багатства інших країн. Такий спосіб 
життя притаманний останньому, за-
вершальному етапу суспільного роз-
витку, що закінчується зазвичай заги-
беллю суспільства, яке його породило.

Г. Щокін

Американоцентризм — суспіль-
но-політична парадигма, що розглядає 
свою державу, суспільство та спосіб 
життя як головний чинник глобально-
го розвитку без урахування полікуль-
турності світу і пов’язаних з цим різно-
манітних передусім духовних потреб. 
Є ознакою моральної деградації, люм-
пенізації та маргіналізації суспільства. 
Така парадигма передувала загибелі 
практично всіх відомих імперій.

Г. Щокін

Анархізм (від грец. anarkia — без-
владдя) — політична течія, яка не виз-
нає державної влади, заперечує органі-
зовану політичну боротьбу, лідерство 
політичних партій і диктатуру проле-
таріату. Є політичним опонентом марк-
сизму. Головними ідеологами А. були 
М. Штірнер (1806–1856), П.-Ж. Пру-
дон (1809–1865), М. Бакунін (1814–
1876), П. Кропоткін (1842–1921). Вони 
обстоювали ідею “аполітичності” сус-
пільства, встановлення диктатури 
дрібних, незалежних від центральної 
влади власників (громадян), які мо-
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жуть вільно самоорганізовуватися на 
визначених ними принципах — націо-
нальних, етнічних, виробничих тощо. 
Різновидом А. вважається анархо-син-
дикалізм, ідеологом якого став Ж. Со-
рель (1847–1922). Згідно з його вчен-
ням, найвищою формою організації 
суспільства є профспілки (фр. — син-
дикати). У боротьбі з державою, за 
Ж. Сорелем, припустимі будь-які фор-
ми боротьби (в тому числі насильниць-
кі). Ідеї А. мали найбільше поширення 
серед люмпенізованих дрібнобуржуаз-
них прошарків суспільства, молоді на-
прикінці ХІХ — на початку ХХ ст. в 
різних країнах Європи. До анархістсь-
ких течій прийнято відносити і се-
лянський рух під проводом Нестора 
Махна в Україні у період громадянсь-
кої війни ХХ ст. Дехто з дослідників, 
втім, вирізняє в ньому і національну 
складову — як рушійну силу самоор-
ганізації селян у боротьбі за самостій-
ність. Певне поновлення інтересу до 
ідей А. спостерігалося наприкінці 60-х 
років ХХ ст. у країнах Західної Європи 
і вилилося в масові студентські завору-
шення, зокрема, у Франції. Сучасні 
течії А. мають малочисельний і ліва-
цький характер, притаманні в основ-
ному кризовим суспільствам. На побу-
товому рівні А. визначають як запере-
чення будь-яких норм поведінки, 
невизнання авторитетів, безладдя.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Анексія (від лат. annexio — приєд-
нання) — примусове приєднання, за-
гарбання однією державою території 
або її частини іншої держави чи будь-
якого простору спільного користуван-
ня міжнародного співтовариства (час-
тини Світового океану, Антарктиди 
тощо). Зазвичай це робиться без згоди 
чи всупереч волевиявленню населення 
анексованої території. А. найчастіше 
відбувається під час колоніальних та 
світових війн. 

А. завжди є порушенням засадни-
чих принципів міжнародного права. З 
метою запобігання цьому у XX ст. Ліга 
Націй та ООН заклали правові підва-
лини мирного розв’язання тери-
торіальних претензій чи конфліктів, 
уникнення застосування сили. В їхніх 

статутах і документах викладені прин-
ципи недоторканності кордонів, тери-
торіальної цілісності незалежних дер-
жав, право народів на самовизначення 
тощо. Це мало б стати надійним право-
вим засобом захисту територій від 
спроб вдатися до А.

Однак насправді уникнути А. ціл-
ком не вдалося донині нікому. Вона на-
була прихованих форм. Загарбання чу-
жих територій здійснюється під ви-
глядом захисту демократії, боротьби з 
тероризмом, політичного чи економіч-
ного тиску, військової допомоги. По-
ширеною практикою А. стало вико-
ристання міжнародної опіки чи міжна-
родного мандату або протекторату, що 
нерідко закінчується відвертою окупа-
цією території і поневоленням народу 
чужою державою. Яскравим прикла-
дом цього є так звана “декларація Баль-
фура”, наслідком якої стало можливим 
встановлення протекторату Великої 
Британії після Першої світової війни 
над територією Палестини. Після утво-
рення 1948 р. держави Ізраїль Палести-
на була анексована ним і фактично за-
лишається окупованою донині. Іншим 
прикладом А. слугує проведення ко-
лишньою комуністичною владою СРСР 
і Польщі спільної операції “Вісла” в 
1947 р., внаслідок якої етнічних ук-
раїнців було переселено з рідних земель 
на північні та західні терени Польщі. 
Анексовані землі були передані Польщі 
без жодних компенсацій українцям.

Міжнародно-правову і політичну 
оцінку А. було зроблено 1975 р. у Гель-
сінському прикінцевому акті, де юри-
дично зафіксовано принцип непоруш-
ності кордонів, а держави-підписанти 
взяли на себе зобов’язання “утримува-
тися від того, щоб перетворювати тери-
торію одна одної на об’єкт воєнної оку-
пації або застосувати інші відверті чи 
опосередковані способи використання 
сили. Водночас міжнародним правом 
допускаються територіальні зміни 
лише у випадку здійснення права на-
цій для самовизначення чи на підставі 
договору між зацікавленими держава-
ми на основі добровільності, рівності 
та взаємоповаги сторін. Факти свід-
чать, що на практиці це не виключило 
А. і в сучасних умовах ще мають місце 
в країнах колишньої Югославії, Індії, 
Пакистані, Ізраїлі (проблеми Косово, 
Кашміру, Палестини тощо).

Анексія
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В Україні також є спроби спровоку-
вати внутрішні конфлікти, які б дали 
підстави Російській Федерації вдатися 
до А. Криму чи інших регіонів, як це 
було 2004 р. під час виборів президен-
та України.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Анізотропія етнічна (від грец. 
anisos — нерівний і tropos — пово-
рот) — відмінності в реагуванні різних 
структурних елементів етнічної спіль-
ноти на один і той самий зовнішній 
чинник. Термін “анізотропія” запози-
чений із природничих наук, зокрема з 
фізики і біології. У фізиці він позначує 
неоднаковість фізичних властивостей 
одного й того самого тіла в різних на-
прямках всередині цього тіла, а в біо-
логії — неоднакову констеляцію різ-
них органів однієї й тієї самої рослини 
під впливом одного й того самого чин-
ника зовнішнього середовища.

А. е. — поширене явище в історії 
розвитку етносів і націй. Його поява 
зумовлена цілою низкою причин при-
родного й соціального характеру. Ве-
лика група етносів історично сформу-
валась як синтез різних племен, що 
розвивалися в несхожих еколандшафт-
них умовах, співіснували з різними 
сусідніми (могутніми й слабкими, во-
йовничими й миролюбними та ін.) на-
родами, мали неоднакові тотемічні, 
міфологічні світоглядні системи. 
Внаслідок цього в окремої частини ет-
носу сформувалися несхожі між собою 
стереотипи поведінки, психологічні 
реакції, уявлення про життєві позиції. 
Відтак і реакція всередині етносу на 
одну й ту саму подію, ініціативу — не-
однорідна. Групи вже сформованого 
етносу упродовж певного часу можуть 
перебувати у складі різних державних 
утворень з відмінними релігіями, полі-
тичними та економічними системами, 
вороже або дружелюбно налаштовані 
стосовно одне одного. Як результат — 
ці структурні частини етносу мають 
різний політичний і соціальний досвід, 
несхожі (а подеколи й опозиційні) 
політичні та світоглядні ідеали, інко-
ли — різні віросповідання. Напри-
клад, для населення Правобережжя 
України, яке довгий час перебувало у 

складі Польщі, Австрії, домінуючою 
формою феодальної залежності селян 
від пана, господаря землі була панщи-
на. Натомість на Лівобережжі, на час 
входження його до складу Російської 
імперії, панували кріпацькі відноси-
ни, що не могло не відбитись на 
соціально-психологічних настановах 
цих двох частин українського етносу, 
на виникненні в ньому А. е. Соціальне 
розшарування українського суспільс-
тва на козаків, вільних селян, крі-
паків, шляхту закономірно породило 
корпоративні інтереси й інтенції щодо 
розбіжного ставлення до явищ гайда-
маччини, селянських воєн, соціально-
економічних перетворень Б. Хмельни-
цького та ін. Перебування населення 
Галичини у складі Польської держави 
міжвоєнного періоду збагатило його 
досвідом боротьби за політичну демок-
ратію, досвідом партійного будівниц-
тва, використання парламенту, полі-
тичної преси, громадських організацій 
для реформаторського шляху вирішен-
ня питань національного та соціально-
го визволення. Історична практика пе-
ребування у складі Російської імперії, 
потім СРСР сформувала настанови ін-
шої частини українського етносу на 
силові, революційно-волюнтаристські 
форми розв’язання соціальних і навіть 
духовних проблем. Тут ствердилось 
переконання, що політичні змагання 
можуть здійснюватись лише нелегаль-
ним шляхом. Такого роду відмінності 
породили і продовжують породжувати 
цілу низку А. е. процесів уже в розвит-
кові Української держави.

Деякі вчені та публіцисти (Д. Дон-
цов, Ю. Липа, І. Лисяк-Рудницький, 
Є. Маланюк) вбачають одну з причин 
А. е. в українському суспільстві в со-
ціально-економічних та духовно-психо-
логічних особливостях фізично-етног-
рафічних регіонів (земель) території 
України. Дослідники бачили їх по-різ-
ному: Полісся, Лісостеп, Степ (Ю. Ли-
па); Лівобережжя, Слобожанщина, Пів-
денна Україна, Правобереж жя, Гали-
чина, Буковина (І. Лисяк-Рудницький).

Яскравим виявом А. е. в Україні по-
чатку ХХІ ст. є розбіжності — часом 
навіть конфронтаційного характеру — 
в баченні представниками різних ре-
гіонів України зовнішньополітичних 
орієнтацій Української держави (всту-
пати Україні в НАТО, Європейський 
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Союз, чи, навпаки, — дистанціюватись 
від європейських структур і створювати 
союзну державу з Білоруссю та Росією; 
стверджувати в Україні єдину держав-
ну українську мову чи впроваджувати 
статус регіональних мов або другої 
(російської) державної мови і т. ін.). 

А. е. можуть слугувати підосновою 
взаємозбагачення, взаємодоповнення 
елементів матеріальної і духовної 
культури етносу. Наявність у суспіль-
стві різноспрямованих соціально-пси-
хологічних налаштованостей здатна до 
певної межі послаблювати небезпеку 
радикалізму у розв’язанні суспільних 
проблем. Однак у більшості випадків 
стихійний розвиток А. е. загострює 
суспільні суперечності і вона може по-
родити внутріетнічні конфлікти, що 
призведуть аж до розпаду етносу на ок-
ремі ворожі одне одному утворення. 
Такі процеси, як свідчить практика, 
часто підживлюються зовнішніми чин-
никами — впливом заінтересованих 
інших держав, релігійних центрів, 
політичних організацій. 

Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. — М., 
2001; Липа Ю. Призначення України. — Л., 1992; 
Лисяк-Рудницький  Іван. Нариси з історії нової Ук-
раїни. — Л., 1991; Плохій С. Наливайкова віра: 
козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. — К., 
2005; Шабаев Ю. П. Этносоциальные последствия 
объединения регионов (Из опыта Пермского края) 
// Социс. — 2006. — № 3.

В. Ятченко

Антагонізм (від грец. antago
nism — суперечка, боротьба) — 1) супе-
реч нос ті, що характеризуються найго-
стрішою непримиренністю і боротьбою 
сил, тенденцій, класів, партій тощо; 
2) суперництво між живими організма-
ми від найнижчого до найвищого рівня, 
що виявляється у боротьбі за існуван-
ня; 3) гострі протистояння і боротьба, 
що виникають у людському суспільстві 
між окремими його складовими, що ви-
являються у формі національних, полі-
тичних, економічних, соціальних, ідео-
логічних чи релігійних конфліктів із 
застосуванням будь-яких засобів досяг-
нення перемоги над суперником з ме-
тою захисту власних інтересів.

Зазвичай А. виключає порозуміння 
чи компроміс і конфлікт врегульовуєть-
ся за принципом “хто кого здолає”.

Г. Мусієнко

Антагонізм етнічний — (грец. 
antagonizomai — борюсь проти кого-
небудь) — стан найвищої гостроти й 
непримиренності в міжетнічних відно-
синах. А. е. є одним із різновидів між-
національних суперечностей. Від ін-
ших різновидів, наприклад, нетоле-
рантності, етнічної антипатії, він 
відрізняється наявністю у свідомості 
суб’єктів антагонізму установки на 
виключно радикальні форми розв’я-
зання проблемних ситуацій у стосун-
ках з етносами-антагоністами. А. е. 
притаманна тенденція поширення 
конфліктної ситуації, яка виникла в 
одній із сфер міжетнічних стосунків 
(територіальні претензії, економічна 
експансія, мовні суперечності, спроби 
ізоляції супротивного етносу на між-
народній арені тощо), на інші сфери 
суспільного життя й суспільної свідо-
мості (загострення міжконфесійних 
стосунків, актуалізація окремих пе-
ріодів історії міжетнічного спілкуван-
ня, в яких етнос-антагоніст постає у 
невигідному для себе світлі). За наяв-
ності А. е. у свідомості значної частини 
одного етносу представники іншого ет-
носу (етносу-антагоніста) постають як 
вороги всього “нашого” народу.

А. е. може виникати як конфлікт 
усередині поліетнічної держави. При 
цьому конфлікт стосуватиметься або 
відносин між домінуючим етносом, 
який посідає панівне становище в дер-
жаві, і окремими слабшими меншина-
ми, або ж розгортатиметься між етно-
сами, жоден з яких не є домінуючим у 
державі. Формування А. е. найчасті-
ше зумовлено політикою етнічного шо-
вінізму, тобто таким різновидом внут-
рішньої політики, коли один етнос 
отримує від держави різноманітні пре-
ференції за рахунок іншого етносу 
(або інших етносів). Зазвичай це ре-
алізується у спробах економічної і 
політичною експлуатації одних ет-
носів іншими, в асиміляційній полі-
тиці, в штучному стримуванні духов-
ного й соціального розвитку окремих 
етносів. А. е. може бути викликаний 
також зовнішніми чинниками — втру-
чанням в тій або тій формі інших дер-
жав у практику міжетнічних відно-
син.

Суб’єктами А. е. можуть бути й ет-
носи, які репрезентують різні держав-
ні утворення. Тоді міжетнічний конф-
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лікт набуває статусу конфлікту між-
державного.

Конфлікти в суспільстві: Діагностика і профілак-
тика. — Київ; Чернівці, 1995; Російська мова на 
Україні: Енцикл. українознавства: У 10 т. — Т. 7; 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // По-
лис. — 1994. — № 1.

В. Ятченко

Антагонізм політичний (грец. 
antagonisma — суперечка, боротьба) — 
а) непримиренна суперечність; б) гост-
ра конфліктна форма соціальних су-
перечностей у політиці, за якої кожна 
зі сторін, між якими виникла су пе-
речність, намагається усунути свою 
протилежність, свого “ворога”. Заз ви-
чай антагонізм виникає там, де мають 
місце конфлікт, завищені са мо оцінки, 
жадоба одного суб’єкта по лі тики 
пре валювати над іншим. За таких об с-
тавин антагоністичні сто сунки ха рак-
теризуються прихованою або від к ри-
тою ворожістю, бажанням вико ристати 
будь-які, в тому числі й анти законні, 
аморальні засоби для боротьби із суп-
ротивником. Мають місце чис ленні, в 
тому числі й надто гострі конфлікти. 
В осьової А. п. завжди є відповідні 
політичні інтереси і тому він виступає 
основою для виникнення особ ли вого 
роду політич них конфліктів — війсь-
кових сутичок, війн, як засобів реалі-
зації інтересів конфліктуючих сторін 
саме збройним насиллям. Ве лику 
загрозу А. п. становить у між народних 
від носинах. Тому ефек тив ним спо - 
со бом їх вирі шення є утвер д ження 
принципів гума нізму, рівно правного 
співробіт ництва країн на взаємо-
вигідних умо вах і засадах, стремління 
до миру і зла годи при розв’язанні будь-
яких між дер жавних і міжнаціональ-
них питань і проблем у зв’язку з 
усвідомленням великої загрози.

Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006;  Голова-
тий М. Ф. Політичний менеджмент: Навч. посіб. — 
К., 2005; Головатий М. Ф. Соціологія політики: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Политологичес-
кий словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 

2005; Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая 
политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Антивоєнний рух — громадський 
рух проти ескалації озброєнь, роз-
в’язання проблем шляхом військового 
протистояння, воєн, за роззброєння. У 
період “холодної війни” набув гло-
бального характеру, було створено 
Всесвітню Раду Миру, яка координу-
вала виступи борців за мир у різних 
країнах. Важливу роль в А. р. відігра-
ють відомі громадські діячі, вчені, ін-
телектуали. Були створені та діяли 
також інші міжнародні організації, 
зокрема за професійною ознакою (лі-
карі, літератори, актори та ін.), які 
проводили свої антивоєнні заходи та 
акції. А. р. для своєї мети використо-
вували сторони протистояння. Відо-
мо, що СРСР, приміром, фінансово 
підтримував антивоєнні виступи та 
рухи капіталістичних країн, був фі-
нансовим “донором” антивоєнних ор-
ганізацій, у тому числі й Всесвітньої 
Ради Миру.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Антиглобалістичний рух — за-
гальна назва різноманітних громадсь-
ких організацій, рухів, ініціативних 
груп, які ведуть боротьбу із соціально-
економічними, політичними, еколо-
гічними наслідками глобалізації. Крім 
назви А. р. використовують також на-
зви “Альтернативна справедливість”, 
“Рух рухів” та ін. Подібний понятій-
ний плюралізм пояснюється тим, що 
антиглобалізація поєднує як групи, 
що створені виключно для боротьби 
проти наслідків і ефектів, власне, гло-
балізації, так і групи, рухи, які перей-
маються питаннями поліпшення умов 
праці й заборони дитячої та рабської 
праці, знищення довкілля, біобезпеки, 
прав тварин, соціальної справедли-
вості, розвитку і заборгованості країн 
“третього світу”, політичного гноблен-
ня тощо. А. р. зародився і набув сили у 
другій половині ХХ ст. Основними 
суб’єктами А. р. є громадські, неуря-
дові чи політичні групи та асоціації, 
які можуть мати місцевий, регіональ-
ний, національний і міжнародний ха-
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рактер. Серед останніх слід виокреми-
ти “Глобальну дію народів” (Peoples 
Global Action) — найвищий орган всес-
вітньої поліції, що охоплює різно-
манітні неурядові організації, проф-
спілку, екологічні групи, групи со-
ціальної дії у країнах Заходу і так 
званого третього світу. До об’єднання 
входять: британська радикально-еко-
логічна організація, бразильський Рух 
безземельних селян, конфедерація ін-
діанців Болівії і рух народності Огоні в 
Нігерії, спілка селян Індії і профцент-
ри багатьох азіатських та європейсь-
ких країн тощо. Виникнувши як опір 
так званій “вільній торгівлі” і Світовій 
організації торгівлі у 1998 р., коаліція 
заявляє про намір поєднати зусилля 
простих людей у глобальному вимірі, 
аби досягти справедливішого еконо-
мічного й соціального устрою світу. 

Оскільки ідейні, політичні, соціаль-
ні, економічні, культурні погляди й 
переконання учасників А. р. досить 
різні, а інколи й суперечливі, культур-
ний не має цілісної і стійкої ідеології, 
хоча й простежується вплив на неї ідей 
праці канадської письменниці Наомі 
Клейн “Ні лого” (No Logo). Письмен-
ниця піддавала критиці виробничу 
політику транснаціональних корпора-
цій і тиранію всеохоплюючої реклами, 
що руйнує глибинні основи народної 
культури; праці відомого індійського 
еколога Вандана Шіви “Біопіратство” 
(Віоріrасу), який звинувачував ко-
лоніалізм у створенні монокультури і 
в перетворенні “природного капіталіз-
му” аборигенних народів і екорегіонів 
в “інтелектуальний капітал”; праці ла-
уреата Нобелівської премії (2000 р.) з 
економіки Амартія Сена “Розвиток як 
свобода” (Development as Freedom), де 
обґрунтовується нова грошова система 
з валютною, вартість якої залежить від 
розрахунку вільного часу тощо. Зага-
лом з огляду на ідеологічні засади в 
межах А. р. простежується дві головні 
тенденції — реформістська, прибічни-
ки якої заперечують неоліберальний 
варіант капіталізму та крайнощі “віль-
ної торгівлі”, і альтернативістська, 
яка об’єднує тих, хто прагне віднайти 
яку-небудь альтернативу існуючому 
соціальному ладу. Серед основних 
ідей, поширених у більшості кіл А. р. 
(але які поділяють далеко не всі учас-
ники руху) виокремлюють такі: 1) кри-

тику траснаціональних корпорацій, 
які набули значного політико-еконо-
мічного впливу й водночас не підляга-
ють обмеженням демократичної під-
звітності; 2) критику основних міжна-
родних інститутів “нового світового 
порядку”, зокрема, Світового банку, 
Міжнародного валютного фонду й Сві-
тової організації торгівлі, які, на дум-
ку антиглобалістів, підтримують і 
зміцнюють владу цих корпорацій.

Головна форма А. р. — масові акції 
і кампанії протесту та громадянська 
непокора. Вони супроводжуються ма-
совими демонстраціями і мітингами. 
Важливою формою А. р. в останні роки 
стали “соціальні форуми” (Social 
Forums) як континентального, так і 
всесвітнього рівня, де обговорюються 
найважливіші питання — проблеми 
світового економічного, політичного і 
соціального розвитку під лозунгом: 
“Інший світ можливий”. Перші щоріч-
ні всесвітні соціальні форуми (2001–
2003) проводились у бразильському 
містечку Порту-Алегрі, а в 2004 р. 
Всесвітній соціальний форум відбувся 
в м. Бомбей (Індія), в якому взяло 
участь 80 тис. делегатів із 132 країн 
світу. Форум всебічно підтримували 
політики Індії, зокрема представники 
Індійського національного конгресу, 
Республіканської партії найнижчих 
каст, комуністичних партій тощо. 
Всесвітній форум доповнюється конти-
нентальними. Так, у листопаді 2002 р. 
перший Європейський соціальний фо-
рум відбувся у м. Флоренція (Італія), 
на різноманітних конференціях, семі-
нарах якого обговорювався широкий, 
часто полярний, спектр питань від на-
селення: впливу правих на європейсь-
ку політику до продовольчої безпеки 
недостатньо розвинених країн; від про-
блем біженців до вивчення революцій-
них пісень. У січні 2003 р. у м. Хайда-
рабаді (Індія) відбув ся перший Азіат-
ський соціальний форум, у роботі 
якого взяло участь 15 тис. активістів, 
які обговорювали теми розширення 
прямої демократії, проблеми боротьби 
із соціальною дискримінацією, вико-
ристання прибутків від господарської 
діяльності на реальні потреби людей 
тощо. Спільною проблемою А. р. є бо-
ротьба проти всесильного впливу 
транснаціональних корпорацій й про-
тиставлення йому зміцнення суверені-
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тету й влади національних держав, 
розвитку національних культур. У 
виступах проти “транснаціонального” 
контролю й традиційного “антиімпе-
ріалізму” у настроях прибічників А. р. 
не останнє місце посідає й “антиамери-
канізм”, який особливо активізувався 
після військових акцій США у колиш-
ній Югославії, Афганістані, Іраку; із 
розширенням НАТО й американської 
присутності в інших країнах планети. 
Серед учасників А. р. набуває попу-
лярності так звана теорія “Імперії” (ав-
тори — А. Негрій, М. Хардт), згідно з 
якою новий глобальний капітал за до-
помогою своїх інституційних інстру-
ментів (ООН, зустрічі Великої вісімки, 
МВФ, Всесвітнього банку тощо) — це 
своєрідний новий глобальний ім-
перський суверенітет, який пов’язує 
воєдино всесвітню систему гноблення 
та експлуатацію. На противагу існую-
чому суспільному порядку антигло-
балісти пропагують активну участь 
громадян у процесі ухвалення політич-
них рішень. Пропонується створення 
громадських рад із консультативними 
й дорадчими функціями. Громадяни, 
на думку антиглобалістів, мають бути 
добре поінформованими і свідомими, 
аби мати можливість вірно викорис-
товувати наявні механізми представ-
ницької демократії і завдяки цьому 
контролювати глобалізацію. Звідси 
поширення ідеї так званої “партиципа-
тивної демократії”, або демократії 
участі, тобто посилення самовизначен-
ня населення як вияв національного 
суверенітету й скорочення влади капі-
талу. 

Гаджиев К. С. Геномика. — М., 1997; Жан К., 
Савона П. Гноэкономика. Государство экономичес-
кого пространства. — М., 1997.

А. Черній 

Антидефамаційна ліга (ADL), 
або ліга боротьби з дефамацією — ство-
рена в 1913 р. при Бней-Бріт для ак-
тивних дій проти всіх тих, хто на-
смілюється заважати сіоністському за-
силлю і є неофіційним іноземним 
агентом на службі Ізраїлю. Вона пра-
цює разом із “Шотландським колом 
вільних мулярів”. Цим можна зокрема 
пояснити, чому ліга так різко виступа-
ла за підтримку встановлення пам’ят-
ника Альберту Пайку, зате — проти 

вченого-економіста і багаторазового 
кандидата в президенти Ліндона Ляру-
ша, який з 29 січня 1989 р. перебуває у 
федеральній тюрмі в штаті Міннесота. 
Ляруш оприлюднив інформацію про 
всі заплутані зв’язки між Істебліш-
ментом, Ку-Клукс-Кланом, “Бней-Брі-
том”, “Шотландським колом”, Радою 
міжнародних відносин, Тристороннь-
ою комісією та ін. Завдяки потужній 
пропагандистській кампанії Ліги, 
спрямованої проти Ляруша, його вда-
лося зобразити як правого екстреміста, 
попри те, що саме він є борцем проти 
правого екстремізму.

Ще в 1933 р. єврейський письмен-
ник Б. Браун констатував, що “за до-
помогою АDL вдалося закрити рота 
всьому неєврейському друкові… Жод-
на газета в Америці не ризикне згада-
ти про якийсь промах сіоністів чи не 
благодійний вчинок. АDL здійснює то-
тальну цензуру не тільки сучасної, а й 
класичної літератури, театру й кіно”.

Зі шкільних та університетських 
бібліотек Великої Британії та Америки 
було вирішено вилучити “Кентерберій-
ські оповідання” Дж. Чосера (1348–
1400), в яких йдеться про ритуальні 
вбивства християнських дітей. Вилу-
чено також і “Олівера Твіста” з дитя-
чих бібліотек, позаяк там єврейський 
злодій Феджин посилає красти малих 
дітей. У громадських місцях Америки 
заборонено вивішувати розп’яття, а в 
школах заборонено ранкові молитви: 
це ображає релігійні почуття євреїв.

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная 
история масонства: Док. и материалы. — М., 
2000. — Т. 1. 

М. Сенченко

Антиімперіалістичні осередки 
опору — своєрідна терористична гру-
па лівацького напряму у ФРН. Створе-
на на початку 90-х років на основі 
залишкових елементів та ідеологічних 
концепцій угруповання Фракція Чер-
воної армії. Підтримувала національ-
но-визвольні, революційні рухи в 
країнах третього світу, займаючи анти-
ка пі талістичні, антимілітаристські по-
зиції. Стосовно складу, чисельності, 
фінансування та керівництва точних 
відомостей про А. о. о. немає. Ці осе-
редки влаштовували терористичні 
акти проти політичних, громадських 

Антидефамаційна ліга (ADL)
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діячів, працівників правоохоронних 
органів, лідерів політичних партій, за-
рубіжних дипломатичних представ-
ництв.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Антиклерикалізм (від грец. 
anti — проти і лат. clerikalis — церков-
ний) — одна із форм вільнодумства, 
суспільний рух, спрямований на 
вивільнення політичного, духовного 
життя суспільства, науки, культури, 
освіти від надмірного релігійного 
впливу, скасування світських при-
вілеїв церкви. Окремі антиклерикаль-
ні ідеї висловлювались філософами ще 
в стародавні часи (“Пісня арфиста” — 
Єгипет; “Діалог пана і раба про сенс 
життя” — Вавилон; “Книга Іова” — 
Іудея тощо), а як рух А. актуалізував-
ся під час Реформації XVII–XVIII ст. 
А. знаходив свій вияв у критиці ідео-
логів молодої буржуазії тодішньої 
політики церкви, в ухваленні буржу-
азними урядами, парламентами за-
конів, що передбачали секуляризацію, 
доволі поширеної на той час, церков-
ної власності і відокремлення церкви 
від держави тощо. Ідеї вільнодумства 
стосовно релігії мали місце у працях 
М. Кузанського, Дж. Бруно, Н. Макіа-
веллі, Ф. Рабле та ін.; у Новий час — 
Б. Спінози, Д. Толанда, Д. Юма, 
Ж. Мельє, Вольтера, Т. Ламетрі, 
Д. Дідро, К. Гельвеція, П. Гольбаха, 
Т. Пейна, Л. Фейєрбаха, М. Штірнера. 
К. Маркса, Ф. Енгельса, К. Бюхнера та 
ін.; у ХХ ст. — З. Фрейда, Б. Рассела, 
Ж.-П. Сартра, А. Камю, П. Куртца, 
Е. Еріксона, К.- Р. Роджера та ін.

Сучасний А. виступає не лише за 
від окремлення церкви від держави, а 
й проти державної церкви і релігії, за 
світське законодавство у галузі освіти, 
свободу совісті й віросповідання тощо. 
А. постає відповідною неоднорідною 
політичною силою, рухом ліберально-
демократичного напряму, прибічники 
якого виступають не проти релігії як 
духовного явища, а скоріше проти 
спроб церкви керувати всім і всіма, об-
стоюючи свободу індивіда в актуаліза-
ції власних духовних потреб. У ньому 
беруть участь люди різних філософсь-

ких, політичних, релігійних переко-
нань. У світі діють різні організації, 
зокрема й міжнародні, як, наприклад, 
Всесвітній союз вільнодумців (1880), 
Міжнародний гуманістичний та етич-
ний союз (1952), Міжнародна Ака-
демія гуманізму (1984), завданням 
яких є антиклерикальна пропаганда, 
захист світської моралі, гуманістич-
них позицій, боротьба за свободу 
совісті, світську освіту, мир і мирне 
співіснування, боротьба проти експлу-
атації людини людиною.

Історія  і теорія релігії та вільнодумства. — К., 
1993; Тажуризина З. А. Гуманизм, религия, свобо-
домыслие. — М., 1992; Свободомыслие и атеизм в 
древности. — М., 1986.

А. Черній 

Антикомунізм — заперечення тео-
рії та практики комунізму. Ідеологіч-
но А. виявився в оцінці та критиці ко-
муністичних ідей, запереченні їхньої 
науковості та обґрунтованості, показі 
негативних наслідків їх практичного 
застосування у різних країнах, перед-
усім так званого соціалістичного табо-
ру. До негативних сторін комуністич-
ної теорії та практики критики 
 відносять, зокрема, утопічність, негу-
маністичність, агресивність (в тому 
числі щодо прав націй та етнічних 
меншин), тоталітарність комуністич-
них ідей. Політично А. увиразнився у 
міждержавному протистоянні перед-
усім СРСР і США і був складовою “хо-
лодної війни”. А. став причиною пере-
слідувань прихильників комунізму в 
країнах, які протидіяли СРСР та його 
прибічникам, приміром, у США набув 
форми гонінь і заборон на професійну 
діяльність у різних галузях (так 
званий маккартизм), у деяких країнах 
за сповідування комуністичних ідей 
ув’язнювали і навіть страчували. З роз-
падом світової комуністичної системи 
та закінченням “холодної війни” А. 
втратив своє значення.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Антимілітаризм — масовий гро-
мадський спротив гонці озброєнь, 
політиці, спрямованої на підготовку 
до війни (мілітаризму). А. має міжна-

Антимілітаризм



44

родний, міжнаціональний характер і є 
складовою Антивоєнного руху.

Ю. Бондар

Антипатія етнічна (від грец. 
antipatheia — огида) — неприязне 
ставлення до певного етносу. А. е. ві-
дображає процес ставлення і відношен-
ня одних етносів до інших у процесі їх-
ньої взаємодії у разі певного неспівпа-
дання і конкуренції між ними щодо 
розподілу та володіння важливих і пре-
стижних соціально-економічних, полі-
тичних і культурних цінностей. А. е. 
може мати об’єктивний або умовний 
(вигаданий) характер. Справ жній ха-
рактер А. е. виявляється в тому, що 
представники певного етносу можуть 
домінувати і мати переваги у певних 
сферах суспільного життя: управлінні, 
освіті, торгівлі, сфері послуг тощо, і 
відповідно різний рівень соціально-
економічного добробуту окремих етніч-
них груп. Сюди також можуть входити 
історичні образи, культурна, релігійна 
відмінності, тобто те, що закарбовуєть-
ся в історичній пам’я ті певного етносу 
і може бути достатньо притаманним 
представникам певної етнічної групи. 
Уявний (вигаданий) характер А. е. це 
такий, який не має об’єктивної основи 
неприязного ставлення одного етносу 
до іншого. Проте в умовах конкурент-
ної боротьби може штучно використо-
вуватись певними представниками ок-
ремих етносів (звичайно її еліти, або 
тими, хто претендує на таке положен-
ня) для нагнітання етнічної упередже-
ності та етнічного незадоволення проти 
інших етносів з метою отримання біль-
ших переваг у здобутті матеріальних і 
культурних цінностей суспільства. 
А. е. зумовлюється цілою низкою 
об’єктивних і суб’єктивних чинників: 
неприйняттям інших етносів з відмін-
ною культурою, ментальністю, неспра-
ведливе, необ’єктивне оцінювання рис 
характеру чи діяльності представників 
інших етнічних спільнот, які переда-
ються з покоління у покоління і ґрун-
тується на системі етнічних стереоти-
пів, які мають неадекватний і частіше 
негативний характер. 

Реалізація А. е. може призвести до 
початкової стадії міжетнічних конф-
ліктів. Тому в процесі обмеження вия-
ву А. е. великого значення набуває 
конструктивна діяльність насамперед 

національної еліти, яка має розробити 
систему позитивного сприйняття од-
ним етносом інших, втілити це в со-
ціально-політичну практику міжна-
ціональних відносин та взаємодії.

Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: мож-
ливості наукових інтерпретацій. — К., 2004.; Мала 
енциклопедія етнодержавознавства / НАН Украї-
ни. І-нт держави і права ім. В. М. Корецького / Ред. 
кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996.; 
Малий етнополітологічний словник. — К., 2005.

В. Волобуєв 

Антирадизм — критика і запере-
чення декларованих досягнень ра-
дянської форми правління у колиш-
ньому СРСР, складова антикомунізму. 
Критики радизму звертали увагу на 
утопічність ідеї злиття націй в один 
народ внаслідок спільного проживан-
ня і діяльності, критикували практику 
радянської влади з примусового уніфі-
кування мов, репресії щодо громадян 
за ознакою їхнього походження (пере-
селення українців, кримських татар, 
німців та ін.), віросповідання тощо. 

Советский энциклопедический словарь. — М., 
1985.

Ю. Бондар

Антисемітизм — штучно створе-
ний прихильниками сіонізму (єврейсь-
кого расизму) термін для цькування 
своїх ідеологічних супротивників і 
приховування від контролю міжнарод-
ної громадськості своєї діяльності. А. 
буквально означає протидію семітам, 
до яких, крім євреїв, входить велика 
кількість народів, які розмовляють 
семітськими (афро-азійськими) мова-
ми. Найбільшою етнічною спільнотою 
серед них є араби, проти яких весь час 
протидіє єврейська держава Ізраїль. 
Тобто семітські араби і євреї, за сіоніст-
ською термінологією, ведуть стосовно 
одне одного антисемітську діяльність. 
Абсурдність дефініції “антисемітизм” 
визнається багатьма дослідниками. 
В той же час ХХХ Генеральна Асамб-
лея ООН 1975 р. визнала сіонізм — дер-
жавну ідеологію Ізраїлю — формою 
расизму та расової дискримінації.

Г. Щокін

Антропократія (грец. antropo cra
cy, від грец. anthropos — людина і 
kratos — влада) — сукупність певних 

Антипатія етнічна
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уявлень про місце і роль влади у житті 
людини і людського співтовариства у 
всьому багатоманітті її виявів на відмі-
ну від початкових виявів влади взагалі 
у світі живого, особливо серед високо-
організованих тварин. Вважається, що 
рівень психіки цих тварин і характер 
взаємодії у зграї (визнання сили, впли-
ву, міцності, відсторонення слабкі-
ших, хто претендував на місце вожака) 
дають можливість стверджувати про 
значно нижчі ступені феномена влади. 
У свою чергу, це допомагає зрозуміти 
особливості виникнення і відповідного 
становлення влади в середовищі пра-
людини, сотні тисяч років тому. Ок-
ремі дослідники вважають, що на ран-
ніх етапах формування людських 
спільнот в основі влади знаходилося 
скоріш за все негативне, ніж позитив-
не начало (К. Гаджиєв). Тобто первин-
на влада була не чим іншим, як табу 
(забороною).

А. може розглядатись як необхідне 
логічне й органічне доповнення до ант-
ропології влади та ідей антропоцент-
ризму, які обстоюють ключову, цент-
ральну роль людини як живого єства 
на Землі. Це тому, що антропологія 
влади розглядається як сума знань 
кратологічної концепції, що охоплює 
сукупність уявлень: про “інстинкт вла-
ди” в людині; про існування людини у 
світі влади; про ті обмеження, що від-
чуває людина з боку влади; про її 
обов’язки, права і привілеї тощо.

Гаджиев К. С. Политическая философия / Отд-
ние экон. РАН; Науч.-ред. совет изд-ва “Экономи-
ка”. — М., 1999; Політологія: Довід. / М. І. Обуш-
ний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обуш-
ного. — К., 2004; Халипов В. Ф. Власть: 
Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Антропоцентризм (від грец. аntro
pos — людина і centrum — центр) — 
а) погляд, переконання, відповідно до 
якого людина є центром Всесвіту і кін-
цевою метою усієї світобудови; 
б) (культурологічне) пізнавальна ситу-
ація, в якій основним предметом до-
слідження є людина. У першому ви-
падку А., головним чином, релігійне 
уявленням, яке тісно пов’язане з тео-
логією.

А., як точка зору, згідно з якою лю-
дина є центром існуючого світу, був 

відкинутий в час найпотужнішого роз-
витку природознавства, однак у 20-х 
роках ХХ ст. знову відродився як точка 
зору, завдячуючи головним чином пра-
цям відомого французького палеонто-
лога і теолога П. Тейяра де Шардена.

Обстоюючи філософський погляд 
А., Шарден вважав, що людині нале-
жить у космосі виняткове, унікальне 
місце і на основі цього він обґрунтову-
вав тезу про “концентрацію свідомості” 
окремих індивідів у колективному ро-
зумі — точці Омега. Основи цієї теорії 
найповніше викладено у фундамен-
тальній праці “Феномен людини”, згід-
но з якою сенс і мета існування людини 
зводиться до того, щоб вона стала “віс-
сю і вершиною еволюції”. Тобто люди-
на має усвідомлюватися як складний, 
розгорнутий мікрокосм, що має у собі 
всі потенції Космосу. А відтак, на дум-
ку Шардена, і життя, і людина виник-
ли на Землі в результаті спонтанного 
зародження з передбіологічних ор-
ганічних сполук і нерозривно пов’язані 
зі складними космічними процесами, з 
ускладненнями матерії. Звідси він та 
інші вчені роблять висновок, що жит-
тя на Землі є якісно новим виявом цієї 
загальної тенденції, тобто нежива ма-
терія хоча і здається нам “мертвою”, 
вона є лише дожиттєвою і в ній є по-
тенція стати живою.

Отже, за своєю природою життя є 
космічним саме тому, що його витоки 
містяться в “універсумі”. Шарден 
стверджує, що універсум, це те, де під 
шаром елементарних частин, які ста-
новлять первинну матерію, знаходить-
ся надто тоненький, тендітний проша-
рок психіки. Щодо Всесвіту, то він, 
мовляв, еволюціонує не в просторово-
му, а в психічному напрямі. Шарден 
та його послідовники і нині доводять, 
що людина так і не знайшла того місця 
у структурі світу, яке їй має належати, 
і яке власне наука і визначає. Як не 
парадоксально, але сучасна наука фак-
тично майже не віднайшла справжньо-
го місця людині в універсумі. Найпов-
нішу уяву про цілісне бачення світу та 
людини в ньому можна вибудувати на 
основі найперше вчення В. Вернадсь-
кого, якому належить наукове обґрун-
тування вічності Космосу.

Волков Ю. Г.,  Поликарпов В. С. Человек: Эн-
цикл. слов. — М., 1999; Корінний М. М., Шевчен-
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ко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з куль-
тури. — К., 2003; Короткий енциклопедичний слов-
ник / Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, 
М. І. Горлач. — К.; Х., 1997; Термінологічний слов-
ник з культурології / Авт.-уклад.: Н. Ю. Больша, 
Н. І. Єфімчук. — К., 2004.

М. Головатий

Апартеїд (від афр. apartheid — роз-
дільне проживання) — крайня форма 
расової дискримінації та сегрегації, 
що використовується стосовно певних 
расово-етнічних груп і виявляється в 
обмеженні (повному або частковому) 
політичних, економічних і громадсь-
ких прав, включаючи територіальну 
ізоляцію. Міжнародні організації не-
одноразово звертали увагу на те, що 
колишній режим апартеїду в Півден-
ній Америці та нинішній сіоністський 
режим Ізраїлю мають спільне поход-
ження та подібну структуру.

Г. Щокін

Аполітичність (грец. а — не, без, і 
politikа — мистецтво управляти дер жа-
вою) — негативне або байдуже став-
лення до політики, політичного життя, 
ухилення від участі в сус пі ль но-полі-
тичному житті. Вважається, що з пог-
ляду силового трактування по літики 
А. — це активне (пасивне) непідкорен-
ня владі, саботування її. Тобто людина 
не поділяє стратегію, конкретні дії 
влади, байдужа до неї, а тому відкрито 
(або приховано) ігнорує її рішення, роз-
порядження, дії тощо. З позицій кому-
нікативного розуміння і пояснення 
сутності політики А. виявляється в 
самоізоляції, негатив ному ставленні до 
особистісної участі в політичному 
житті. При цьому А. може бути на-
слідком відповідної внутрішньої уста-
новки людини та зовнішнього впливу з 
боку самої вла ди, яка цілеспрямовано 
або опосе ред ковано відчужує особис-
тість від полі тики.

У нестабільних суспільствах, де 
відбуваються істотні соціально-еко-
номічні, політичні, духовні злами і 
трансформації, вельми поширеними є 
або висока політична активність гро-
мадян, або глибока політична апатія. 
Перше спостерігається напередодні 
або на початку радикальних суспі ль-
них, політичних змін, коли громадяни 
покладають на очікувані перетворення 
великі сподівання і надії. Друге, 

навпаки, пов’язане з втратою великою 
кількістю людей віри у дієвість, 
ефективність певних перетворень, їх 
доцільність. Часто політична апатія і 
соціальна збігаються і тоді, за великої 
кількості людей, яким вони харак-
терні, суспільству загрожують серйозні 
зміни, деформації, революційні пере-
творення і катаклізми.

Якщо виходити із силового трак-
тування політики, то А. є активним 
або пасивним непідпорядкуванням 
владі. Це означає, що людина не 
поділяє стратегію та конкретні дії 
влади, байдужа до неї, а тому відкрито 
(або приховано) ігнорує її рішення, 
розпорядження, дії тощо. Якщо 
розглядати політику у її функціо-
нальному вимірі, то А. виявляється у 
формі ухилення учасника ієрархічної 
системи від сумлінного виконання 
своїх завдань (функцій). Нерідко така 
А. набуває форми саботажу, а також 
може мати форму самоізоляції, нега-
тивного став лення до особистої участі 
в полі тич ному житті, діяльності. Таке 
визна чення аполітизму існує тоді, 
коли його розглядають з позицій ко-
мунікаційного розуміння. Іншими 
словами, особис тість не потребує учас-
ті в політичному житті через те, що в 
неї достатньо або немає потреби 
спілкуватися з іншими, участі інших 
людей у розв’язанні її власних 
проблем, задоволенні потреб. Людина 
може бути повністю аполі тич ною, 
тобто об’єктивно не має жодного 
відношення до політики — ні інтелек-
туально, ні емоційно, а часто й свідомо 
уникає своєї участі в цій складній 
сфері суспільного життя. Зазвичай у 
будь-якому суспільстві є певний від-
соток таких людей.

А. є підставою для того, щоб за 
рівнем політичної активності взагалі 
вести мову про політичну поведінку 
людини. Виокремлюють три основних 
типи такої поведінки: конформізм 
(при стосування до певної політичної 
думки, позиції, діяльності за прин ци-
пом “як усі, так і я”); індиферентність 
(байдуже ставлення до політики від-
чуження від неї); активізм (активна, 
свідома участь у суспільному, полі-
тичному житті). Існують і різні рівні 
політичної активності особи: член 
суспільства з мінімальними політич-
ними поглядами і мінімальною актив-
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ністю; член суспільства, яке бере 
активну участь у політичному житті; 
член політичної, громадської органі-
зації; громадський, державний, полі-
тичний діяч; професійний політик; 
політичний лідер.

Від рівня соціальної, політичної 
активності громадян залежить висно-
вок щодо їхнього політичного розша-
рування. Так, український політолог 
М. Михальченко ділить український 
соціум на три основних групи: 
перша — невелика група прагматиків, 
для яких характерне таке саме праг-
матичне ставлення до ідеї, ідеалів, 
політики; друга — невелика група лю-
дей, які ревно обстоюють певні ідеали, 
активно займаються політичною діяль-
ністю; третя — найчисленніша група 
людей, для яких ідеали, політична 
діяльність, боротьба — пустий звук, їх 
цікавлять лише власні інтереси.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006;  Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Обушний М. І. Політологія: Довід. 
/ М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За 
ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Пірен М. І. Конф-
ліктологія: Підручник. — К., 2003; Политология: 
Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин и 
др. — М., 2000; Політологічний словник: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Го-
ловатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; Політологіч-
ний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Гор-
батенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкі-
на, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і 
переробл. — К., 2004; Политологический словарь: 
В 2 ч. — М., 1994; Рябов С. Г. Політологія: словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — 
К., 2001; Философский энциклопедический сло-
варь. — М., 1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратоло-
гический слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. Социальная 
теория и кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Аристократія (від грец. aristos — 
кращий і kratos — влада, тобто бук-
вально “влада кращих”) — форма дер-
жавного правління, за якої вся повно-
та влади належить представникам 
світської аристократії, які уособлюють 
зазвичай родову знать. Як і всі інші 
станові форми державного правління, 

що змінюють одна одну в циклічному 
процесі, є історично мінливою.

Г. Щокін

Арійські нації — правоекстреміст-
ська організація. Створена в 1974 р. у 
штаті Айдахо США. Вона належить до 
“груп ненависті”. Спирається на арій-
ську спадщину і формулює мету ство-
рення окремої держави на території 
п’яти північних штатів США. Має ще 
назву — Церква арійської християнсь-
кої нації, Християнська церква Ісуса 
Христа. Ця організація налічує від 6 до 
15 тис. активних працівників і близько 
півтисячі активних бойовиків. У базо-
вому таборі штату Айдахо члени групи 
відпрацьовують прийоми і методи пар-
тизанської боротьби. Організація зай-
мається фізичним терором проти афро-
американців, євреїв, представників 
окремих сексуальних меншин тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Армія генерала Дудаєва — сепа-
ратистське збройне формування. Ство-
рене для захисту інтересів родових 
кланів у Східній Чечні в 1992 р. Фор-
мування брало активну участь у бойо-
вих діях проти федеральних сил у 
1994–1996 рр., але в період 1999–
2000 рр. фактично було знищене. За-
лишки А. г. Д., як елементи, мають 
місце в діях інших військових сил. На 
середину 1999 р. армія налічувала по-
над п’ять тисяч бійців і на озброєнні 
мала різні види зброї, починаючи з 
бронетехніки та артилерійсько-міно-
метної техніки. В другій половині 90-х 
років бойовики А. г. Д. вчинили низку 
помітних терористичних актів.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Архетип етнічний (від грец. — по-
чаток + образ) — праобраз, первинна 
форма, зразок, який, згідно з теорією 
швейцарського психолога К. Юнга, є 
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структурним елементом колективного 
несвідомого, що лежить в основі всіх 
психічних процесів. Архетипи можуть 
бути, як загальнолюдськими (напри-
клад, образи батька, матері та пов’я-
зані з цими образами відчуття), так і 
етнічними, що пов’язуються з образа-
ми етнічної території, героїки, спосо-
бом життя тощо. А. е. є основою фор-
мування етнонаціональної менталь-
ності, характеру та інших складових 
національної психології.

Г. Щокін

Асиміляція (від лат. assimilatio — 
уподібнення, схожість, засвоєння) — у 
суспільних науках цим поняттям озна-
чають процес поступового розчинення 
самостійного етносу або його частини 
серед значно більшого етносу чи групи 
етносів. Внаслідок цього етнос, що 
асимілюється, втрачає власні харак-
терні ознаки (мову, традиційну куль-
туру, етнічну самосвідомість тощо) і 
освоює етнічні стереотипи іншого. А. 
може відбуватися добровільно (при-
родно), шляхом поступового, повіль-
ного переймання етнокультурних тра-
дицій від однієї групи до другої. При 
цьому спочатку зникають ознаки ет-
нічності у сфері матеріальної і лише 
потім — у сфері духовної культури. 
Розрізняють ще А. вимушену (насиль-
ницьку), яка ігнорує етнічні системи, 
створює всілякі перешкоди для нор-
мального функціонування етносу, ни-
щить соціальні зв’язки, наносить гли-
бокі політичні й духовно-культурні 
руйнації народам, які підпали під її 
згубний вплив. Цей вид А. схожий за 
своїм змістом з процесом деетнізації, 
веде до розпорошеності етносу, зни-
щення його етнічних особливостей і в 
остаточному підсумку — до підпоряд-
кування панівній нації. Така асиміля-
ційна політика становить широкомас-
штабні репресії щодо цілих народів, 
переселення найпрацездатнішого на-
селення із сіл у міста чи у віддалені 
райони, знищення інтелігенції тощо.

Антонюк О. В.  Основи етнополітики: Навч. 
посіб. — К., 2005; Етнічний довідник: У 3 ч. // Ч. І: 
Поняття та терміни / Гол. ред. В. Євтух. — К., 1997; 
Євнух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю. та ін. 
Етносоціологія: терміни та поняття: Навч. посіб. — 
К., 2003

О. Антонюк 

Аудіовізуальний твір (від лат. 
audio — слухаю і visualis — зоровий) — 
результат творчості автора, що фік-
сується на певному матеріальному носії 
(кіноплівці, магнітній плівці чи магніт-
ному диску, компакт-диску тощо) у 
вигляді послідовних кадрів (зображень) 
чи аналогових або дискретних сиг-
налів, які відображають (закодовують) 
рухомі зображення (як із звуковим суп-
роводом, так і без нього), і сприйняття 
якого є можливим виключно за допо-
могою того чи іншого виду екрана (кі-
ноекрана, телевізійного екрана тощо), 
на якому рухомі зображення візуально 
відтворюються певними технічними за-
собами. Видами А. т. є кінофільми, те-
лефільми, відео фільми, діафільми, 
слайд-фільми тощо, які можуть бути іг-
ровими, анімаційними (мультипліка-
ційними), неігровими та ін.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Основні чинні кодекси і 
закони України. — К., 2003.

Ю. Бондар

Аум Сінріке — терористична група 
в Японії. Створена в 1987 р. За своїм ха-
рактером, ідейним спрямуванням є то-
талітарною релігійною сектою сінтоїст-
ського — містичного напряму. Мета 
діяльності декларується як прихід до 
влади через організоване насильство. 
Духовний лідер — Чідзуо Мацумото. У 
1995 р., після масового терористичного 
акту, була заборонена на законодавчо-
му рівні. Фактично все керівництво за-
арештовано. Чисельність А. С. точно 
невідома (від 1500 до 2500 осіб), хоча 
прихильників групи налічують близько 
40 тис. в Японії і поза її межами. А. С. 
має досконале озброєння і сучасні засо-
би зв’язку. Організовує гучні, помітні і 
грізні терористичні акції. Має потужні 
канали фінансування (діяльність різ-
них компаній, продаж нерухомості). За 
окремими даними сукупна власність 
секти сягає близько 1 млрд доларів. За-
фіксовані філіали А. С. в Індонезії, Авс-
тралії, США, ФРН, на Тайвані, в Шрі-
Ланці, Югославії, а також у таких міс-
тах, як Прага, Москва, Відень.

Арас Джангир.  Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Асиміляція
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Аум Сінрікьо (в перекладі з 
японської — “Вчення Істини АУМ”) — 
необуддистське утворення, засноване 
наприкінці 90-х років ХХ ст. в Японії 
практичним йогом Чідзуо Мацумото 
(відомого під псевдонімом Сьоко Аса-
хара). В основі вчення — синтез окре-
мих положень індуїзму, раннього буд-
дизму, індійської та гімалайської 
йоги, даосизму, християнства, які да-
ють можливість обґрунтовувати цент-
ральну ідею-мету організації — поря-
тунок усього людства. Такий поряту-
нок, на переконання Асахари, має 
ґрунтуватися на трьох основних прин-
ципах: 1) позбавлення людства від хво-
роб; 2) досягнення щастя в цьому світі; 
3) досягнення “просвітління та звіль-
нення”. Для реалізації цих принципів 
потрібно опанувати “П’ять стовпів 
віри”, за якими визнається “Великий 
Гуру”, який “пізнав істину” і досяг 
звільнення й просвітлення, а тому 
здатний вести за собою своїх учнів; не-
обхідність розробленої несуперечливої 
віросповідної доктрини й системи 
справжніх духовних практик; обов’яз-
ковість ініціації — особливих засобів 
передачі наявного позитивного досвіду 
і таємних знань наступним прихиль-
никам вчення. Для набуття душевної 
стабільності й рівноваги, підвищення 
власного енергетичного й духовно-ек-
зистенційного рівня і досягнення про-
світлення потрібно, за вченням А. С., 
тримати душу в чотирьох так званих 
“великих невимірних станах”: 1) свя-
тої любові до всіх живих істот; 2) свя-
того співстраждання до душ, далеких 
від істин; 3) святої похвали тим, хто на 
шляху духовного розвитку; 4) святої 
байдужості до виявів доброї чи поганої 
карми. Задеклароване спасіння людс-
тва від страждань через хворобу, до-
сягнення ним щастя можливе, на дум-
ку творців й активістів А. С., через 
нас тання кінця світу й духовне само-
вдосконалення кожного. 

Організації А. С. були засновані не 
лише в Японії, а й у Німеччині, США, 
Шрі-Ланці, Росії, в країнах, чиї ак-
тивісти вели там активну просвітниць-
ку, благодійницьку, оздоровчу діяль-
ність, виходячи за межі так званих тре-
нувальних храмів. Після масових 
газових диверсій представниками А. С. 
в Японії, центри А. С. у деяких краї-
нах, зокрема в Росії, закриті. Нечис-

ленні групи послідовників А. С. 
з’явилися в Україні, починаючи з 
1995 р., на території Херсонської об-
ласті, але офіційно вони не зареєстро-
вані.

Баркер А. Новые религиозные движения. — 
СПб., 1997; Дудар Н., Филиппович Л. Нові релігій-
ні течії в Україні. — К., 2000; Єленський В. Новітні 
релігії: виклик для України // Демос. — 1995. — 
№ 14; Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. — К., 
1997.

А. Черній
 

Африканський національний 
конгрес (АНК) — перший африкансь-
кий визвольний рух. Заснований у 
1942 р. у відповідь на створення Пів-
денноафриканського Союзу, який об-
стоював і захищав владу білої менши-
ни. Основу АНК, становили представ-
ники так званих вільних професій та 
середнього класу, що дотримувалися 
головних принципів лібералізму, полі-
расовості і ненасильства. Пізніше (в 
40-х роках) АНК, збільшивши свою 
базу, став апелювати та шукати під-
тримки в значно ширших верств насе-
лення. У 1943 р. Нельсон Мандела та 
Олівер Тамбо створили Лігу молоді, 
яка зайняла радикальнішу позицію і 
обрала програму дій, що мала яскраво 
виражені ліві ідеї. Після цього АНК 
створив Конгресовий союз (Конгрес ін-
дійців (Південноафриканська індійсь-
ка рада), Конгрес кольорових народів, 
Конгрес білих демократів), що фактич-
но перебував під впливом забороненої 
комуністичної партії. У 1955 р. АНК 
ухвалив Хартію свободи, підтвердив-
ши нею гасло, що “Південна Африка 
належить усім, хто живе в ній”. Це 
гасло, між тим, спровокувало від ок-
ремлення в 1959 р. войовничої бурської 
меншини, яка створила “Пан афри-
канський конгрес” (ПАК). У 1960 р. 
обидва ці рухи були заборонені, а в 
1963–1964 рр. більшість їх лідерів 
були заарештовані, засуджені та ув’яз-
нені. Саме за таких обставин АНК зму-
шений був піти у вигнання. Впродовж 
майже десяти років, до розстрілу 
демонстрації учнів і студентів у 1976 р. 
в передмісті Йоганнесбурга, АНК май-
же бездіяв, а в період з 1984 до 1986 р. 
знову був активним опозиційним ру-
хом. Після обрання президентом Пів-
денної Африки Ф. В. де Клерка (1989) 

Африканський національний 
конгрес (АНК)
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та випуску в 1990 р. з в’язниці Нельсо-
на Мандели у Південній Африці були 
скасовані заборони на діяльність афри-
канських політичних організацій та 
активно велися дискусії щодо надання 
виборчого права африканській біль-
шості. За таких обставин АНК припи-
няє політичну боротьбу та розпочинає 
конструктивний діалог з урядом та ін-
шими партіями. У 1992 р. була підпи-
сана угода про порозуміння між уря-
дом і АНК. У 1994 р. АНК переміг на 
виборах і Нельсон Мандела став Пре-
зидентом Південної Африки.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Короткий оксфордський 
політичний словник: Пер. з англ. / За ред. І. Маклі-
на, А. Макмілана. — К., 2005.

М. Головатий

Африканський соцінтерн (АСІ) — 
об’єднання кількох реформаторських 
партій Африки, які заявляють про 
свою прихильність до “демократично-
го соціалізму”. Створене в 1981 р. за 
дієвої участі Соцінтерну, за підтримки 
американського профцентру АФТ — 
КПП і Міжнародної конфедерації віль-
них профспілок. Соціальну базу 

об’єднання становлять чиновники, 
дрібна буржуазія, робоча аристокра-
тія, профспілкова буржуазія.

М. Головатий

Афроцентризм — концепція, згід-
но з якою духовним центром людства є 
Африка.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000.

М. Головатий

Ацефалія, акефалія (безголо-
вість) — стан суспільства, що не має 
лідера або органів влади (безвладдя). 
Таке безвладдя характеризується від-
сутністю чіткого адміністративного 
управління, наявністю порушень у 
функціонуванні існуючих органів вла-
ди. Часто А. спричиняє такий кризо-
вий стан суспільства, коли старі орга-
ни управління вже не діють, а нові ще 
не сформовані.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Африканський соцінтерн (АСІ)
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нічних відносин, конкретні кроки 
 дер жавних структур у духовно-куль-
турній сфері свідчать, що саме такий 
шлях визначає Україна. В її Конститу-
ції, зокрема, зазначається, що держа-
ва сприяє консолідації та розвиткові 
української нації, її історичній свідо-
мості, традицій і культури, а також ет-
нічної, культурної, мовної та релігій-
ної самобутності всіх корінних народів 
і національних меншин (ст. 11). Крім 
того, Україна взяла на себе зобо в’я-
зання дбати про задоволення націо-
нально-культурних і мовних потреб 
українців, які проживають за межами 
держави (ст. 12). Отже, офіційний 
курс на полікультурний розвиток ук-
раїнського соціуму закріплено в Конс-
титуції України. Сутність його полягає 
у спрямуванні зусиль на забезпечення 
прав щодо збереження та розвитку на-
ціонально-культурної самобутності ет-
нокомпонентів українського суспільс-
тва: української нації, національних 
меншин і корінних народів.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К., 
1998; Российский бюллетень по правам челове-
ка. — М., 1994.

О. Антонюк 

Багатопартійність (multiparty 
system) — а) одночасне існування і 
діяльність двох або більше політичних 
партій в одній країні; б) один з основ-
них виявів політичного плюралізму в 
суспільстві, важливою ознакою якого 
є наявність у країні кількох (багатьох) 
політичних партій; в) одна з пошире-
них засадничих умов облаштування 
демократичного ладу, коли інтереси 
суспільних верств відповідним чином 

Багатокультурність — стан сус-
пільства у деяких поліетнічних краї-
нах, для якого притаманна активна 
державна політика щодо офіційного 
визнання і підтримки рівноправ’я 
культур усіх етнічних спільнот, які 
проживають у країні. Така політика 
характерна для США, Іспанії, Канади 
та інших країн. Сутність її можна зро-
зуміти, звернувшись до основних по-
ложень канадського “Закону про бага-
токультурність”, прийнятого 1988 р. У 
ньому, зокрема, зазначається: “Дер-
жавною політикою Канади проголо-
шується: 1) визнання того, що багато-
культурність відображає культурну і 
національну різноманітність канадсь-
кого суспільства й виходить із права 
усіх канадців вільно зберігати, розви-
вати і поширювати свою культурну 
спадщину; 2) визнання того, що бага-
токультурність є основною характе-
ристикою канадської спадщини та са-
мосвідомості й робить безцінний вне-
сок у побудову майбутньої Канади; 
3) заохочує всебічну й рівноправну 
участь громадян і громад будь-якого 
походження у розвитку канадського 
суспільства, а також сприяє їм в усу-
ненні будь-яких перешкод на шляху 
до такої участі; 4) визнання існування 
громад, об’єднаних спільністю поход-
ження, та їх історичного внеску в жит-
тя канадського суспільства, а також 
заохочення розвитку цих спільнот; 
5) орієнтація всіх соціальних, куль-
турних, економічних і політичних інс-
титутів країни на врахування і шаноб-
ливе ставлення до багатокультурного 
обрису Канади”. Процес формування 
основних концептуальних засад чин-
ного законодавства, пов’язаного з ре-
гулюванням міжнаціональних, міжет-
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виражаються політичними партіями, 
які змагаються, ведуть між собою бо-
ротьбу за владу і здійснюють визна-
чальний вплив на суспільно-політичні 
події; г) наявність у суспільстві кіль-
кох (більше ніж одна) політичних пар-
тій, взаємини між якими ґрунтуються 
на реальній конкуренції за владу. В 
період складних суспільно-політичних 
процесів і змін, у тому числі й в ко-
лишній Росії, існують і існували десят-
ки політичних партій із широким ідео-
логічним спектром і взаєминами — від 
протиборства, ігнорування одна одної, 
до спільної діяльності, участі в різно-
манітних суспільних акціях, справах.

Для Б. характерні такі принципи: 
а) формальна рівність усіх партій у бо-
ротьбі за владу та дія таких механіз-
мів, які дають можливість відірвати 
від участі у владі невпливових (аутсай-
дерів) і виявити найпопулярніші; 
б) наявність у механізмі влади правля-
чої партії та опозиції; в) відповідний 
контроль опозиції за діяльністю прав-
лячої (правлячих) партії; г) розмежу-
вання функцій правлячої партії та ор-
ганів державної влади. Б. реальна і 
має сенс на існування там, де партії 
мають вагому соціальну базу, репре-
зентують істотні інтереси громадян, 
справді впливають на розв’язання на-
гальних суспільних проблем. Наяв-
ність у державі кількох справді впли-
вових політичних партій уможливлює 
більш відповідне відображення інтере-
сів окремих соціальних груп, протидію 
гегемоністським прагненням окремих 
з них, розв’язування спільних проблем 
з урахуванням їхньої суперечливої 
сутності. Відтак поєднання ідеологіч-
ного та організаційного плюралізму 
постає засадою політичної рівноваги й 
стабільності в суспільстві. Б. — істот-
на ознака парламентського типу дер-
жавного правління. Висуваючи своїх 
представників у парламент, домагаю-
чись більшості в ньому, політичні пар-
тії можуть у такий спосіб самостійно 
або в коаліції з іншими партіями фор-
мувати склад виконавчої влади, визна-
чати загальний політичний курс дер-
жави, здійснювати суспільне вряду-
вання.

Брегеда А. Ю. Основи політології. — К., 1997; 
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Обушний М. І. Політологія: До-
від. / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; 
За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Пірен М. І. 
Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; Политоло-
гия: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин 
и др. — М., 2000; Політологічний словник: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Го-
ловатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; Політологіч-
ний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Гор-
батенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкі-
на, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і 
переробл. — К., 2004; Политологический словарь: 
В 2 ч. — М., 1994; Рябов С. Г. Політологія: Словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — 
К., 2001; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Ен-
цикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

База влади (англ. base of power, від 
грец. basic — основа, фундамент) — 
опорний пункт влади, те на чому вона 
тримається і завдяки чому існує. Ба-
зові засади влади зумовлені тим, що 
влада має характер всеохопності (функ-
ціонує у всіх сферах людського життя 
та спілкування) та інклюзивності (про-
никає у всі сфери людської діяльності, 
об’єднує і протиставляє соціальні гру-
пи і окремих індивідів). Паралізувати 
або підкорювати свободу одних свободі 
інших можна найрізноманітнішими 
засобами: через почуття любові і стра-
ху, за допомогою розуму, убогості і ба-
гатства, переконання та примусу. Це 
також Б. в., її ресурси і можливості 
функціонування. Під Б. в. розуміють 
також джерела, на які безпосередньо 
спирається воля суб’єкта влади.

Вирізняють Б. в. економічну, со-
ціальну, політичну, духовну. Головну 
роль відіграє власне соціальна Б. в., 
оскільки вирішальне значення для 
будь-якої влади має її підтримка з боку 
широких верств громадян, довіра до 
влади, а з боку влади — вміння, здат-
ність і спрямованість обстоювати і за-
хищати інтереси громадян, створюва-
ти їм умови для індивідуальної і ко-
лективної самореалізації.

Б. в., або її ресурси, А. Етціоні поді-
ляє також на утилітарні, примусові і 
нормативні. До перших належать ма-
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теріальні та інші соціальні блага, що 
пов’язані з повсякденними інтересами 
та запитами людей. Це — економічні 
ресурси, матеріальні цінності, земля, 
гроші, техніка і т. ін. До соціальних 
ресурсів включають усі, що пов’язані 
із соціальним статусом (його підви-
щенням, пониженням), або рангом, 
місцем, насамперед людини, у соціаль-
ній стратифікації. Примусовими ре-
сурсами влади, або силовими є: зброя, 
інститути фізичного примусу, спе-
ціально підготовлені люди. До норма-
тивних ресурсів влади належать різно-
манітні засоби впливу на внутрішній 
світ людини, її запити, інтереси, пот-
реби, ціннісні орієнтації та поведінку. 
Специфічним ресурсом влади є сама 
людина, демографічні ресурси. При 
цьому особа є ресурсом влади в одному 
зі своїх численних впливів — вона 
може використовуватися як засіб ре-
алізації чужої волі. Людина — об’єкт і 
суб’єкт влади, владних відносин.

Бабкіна О. В.  Політологія. — К., 2001;  Гаджи-
ев К. С. Введение в политическую науку: Учеб. для 
высш. учеб. зав. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 
2000; Головатий М. Ф. Політична психологія: Під-
руч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Голова-
тий М. Ф. Політичний менеджмент: Навч. посіб. — 
К., 2005; Головатий М. Ф. Соціологія політики: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; 
Обушний М. І. Політологія: Довід. / М. І. Обушний, 
А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушно-
го. — К., 2004; Пірен М. І. Конфліктологія: Підруч-
ник. — К., 2003; Политология: Слов.-справ. / 
М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; 
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; По-
литологический словарь: В 2 ч. — М., 1994; Хали-
пов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — М., 
1997; Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая 
политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Базисна демократія — різнома-
нітні концепції прямої (безпосеред-
ньої) демократії, в яких стверджуєть-
ся, що формування певної політичної 
волі — завдання насамперед народу. 
При цьому виходять з того, що людина 
має невід’ємні природні права, які да-
ровані їй від народження. Тобто такі 

права не залежать ні від кого, в тому 
числі й від держави. Звідси бере поча-
ток відома природно-правова концеп-
ція, яка вважає головним принципом 
свободи, невід’ємності, невідчужува-
ності прав людини, які держава, у 
свою чергу, має не лише визнавати, а й 
рахуватися з ними та захищати їх. Су-
часна Б. д. про свободу ґрунтується на 
трьох основних положеннях: а) усі 
люди вільні від народження; б) свобо-
да — це можливість людини робити 
усе, що не шкодить іншим людям, за-
гальному суспільному благу; в) межі 
свободи визначаються лише законом, 
який і є мірою свободи (усе, що не за-
бороняється законом, дозволяється). 
Цьому протилежним є позитивістсь-
кий підхід щодо тлумачення прав лю-
дини, згідно з яким їх сутність і зміст 
визначаються державою (патерналіст-
ська функція держави стосовно люди-
ни). Б. д. можлива за таких умов: 
а) громадяни є по-справжньому віль-
ними і найпершими дійовими особами 
суспільного самокерування; б) рівність 
і рівноправність усіх громадян; в) по-
вага усіх громадян до спільно прийня-
тих рішень та спільна воля і бажання 
обов’язкового їх виконання. У контек-
сті поняття “Б. д.” — демократію виз-
начають як суспільне самоврядування, 
яке здійснюють рівноправні громадя-
ни через безпосередню участь в обгово-
ренні й вирішенні усіх громадських 
справ шляхом вільного вибору.

Вважається, що Б. д. (або пряма де-
мократія) набула найяскравішого роз-
витку і втілення в античній полісній 
демократії, на яку дехто вказує, що це 
історично остання форма “справжньо-
го”, класичного народовладдя (Пла-
тон, Аристотель, Цицерон, Сенека та 
інші вважали, що демократія — це 
особлива форма державної влади, якою 
володіють усі люди разом, а не окремі 
особистості). Крім того, поняття Б. д. 
найчастіше пов’язане з такою моделлю 
виборчої системи, яка передбачає ор-
ганізацію базисних груп первинних 
виборців (на рівні виборчих, житло-
вих, адміністративних одиниць).

Конституція України. — К., 1996; Аристотель. 
Політика. — К., 2001. — Кн. 4, ІІІ; Біленчук П. Д., 
Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве само-
врядування. Муніципальне право. — К., 2000; Ге-
гель Г. В.-Ф. Основи філософії права. — К., 2000; 
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Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А. С. Богда-
новского; Под ред. А. О. Алякринского. — М., 
2000; Колодій А. Ф. На шляху до громадянського 
суспільства. Теоретичні засади і соціокультурні пе-
редумови демократичної трансформації в Ук-
раїні. — Л., 2002; Муніципальне право України: 
Підручник. — К., 2001; Оніщук М., Кампо В. Пра-
вові засади місцевого самоврядування в Україні. — 
К., 1998; Основи демократії: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Авт. кол.: М. Бессонова, О. Бірю-
ков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій / 
М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН 
України, Укр.-канад. проект “Демократична осві-
та”, Ін-т вищої освіти. — К., 2002; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Балканізація (Балканський 
синдром) — політика дроблення дер-
жави на окремі територіальні одиниці. 
Цей термін пов’язаний з принципом 
“поділяй і владарюй”, у результаті 
чого об’єднана країна стає слабшою. 
Процес Б., звичайно, використовують 
у своїх корисних цілях лідери різних 
націоналістичних і сепаратистських 
рухів. Термін “Б.” став популярним 
після Першої світової війни.

Короткий оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Бандитизм політичний — злочин-
на діяльність держав, політичних угру-
повань, окремих осіб у сфері політичних 
відносин, що виявляється в порушенні 
норм міжнародного права, принципу 
невтручання у внутрішні справи держав 
і особисте життя громадян.

Словник соціологічних і політологічних термінів: 
Довід. вид. / Уклад.: В. І. Астахова, В. І. Даниленко, 
А. І. Панов та ін. — К., 1993.

М. Головатий

Баптизм (грец. baptizio — занурю-
вати, хрестити у воді) — найпоширені-
ший різновид протестантизму, що ви-
ник на початку XVII ст. в Англії, від-
коловшись від кальвінізму. Баптисти 
найпослідовніші у втіленні в життя 
протестантських принципів, вимог-
ливі щодо поглядів і поведінки своїх 
послідовників. Визнаючи загально-
християнські догмати, зокрема символ 
віри, вони заперечують роль церкви як 

посередника між Богом і людьми й 
проповідують принцип “Спасіння осо-
бистою вірою”. Визнають можливість 
безпосереднього спілкування вірую-
чих із Богом через молитву. Членами 
церкви вважаються “заново народ-
жені” дорослі, які свідомо прийняли 
водне хрещення (у лютеранстві хре-
щення приймають діти). Єдине джере-
ло віровчення — Біблія (насамперед її 
Новий Завіт). Культ значно спроще-
ний. Богослужіння замінено молитов-
ним зібранням. Баптисти не визнають 
ікон, хреста, святих тощо. Суто бап-
тистські свята — День жнив і День єд-
ності. Сенс життя баптиста полягає в 
тому, щоб врятувати власну душу від 
гріха і підготуватися до гідної зустрічі 
з Христом на тому світі, а також залу-
чити до своєї віри принаймні хоч одну 
людину. Особлива увага й роль на-
дається дотриманню поширених норм 
людської моралі, зокрема взаємній 
підтримці й допомозі, відмові від алко-
голю, лихослів’я тощо. Церква Б. — це 
самоуправна община “видимих свя-
тих”, що не визнає залежності від світ-
ської влади. Баптисти першими в іс-
торії висунули вимогу свободи совісті 
та відокремлення церкви від держави. 
Нині Б. поширений майже в усіх краї-
нах світу. В 1905 р. створено Всесвіт-
ню раду євангельських християн — 
баптистів (ЄХБ), штаб-квартира якої 
розміщена у м. Вашингтон (США). 
Баптистська організація володіє вели-
ким капіталом, має 25 університетів і 
вищих шкіл, видає десять газет і жур-
налів. 

Перша община баптистів в Україні 
виникла в 1867 р. на Херсонщині і з 
того часу поступово набула поширення 
по всій країні. З 1994 р. громади ЄХБ 
(на 1 січня 2005 р. їх діяло 2552) в Ук-
раїні утворюють Всеукраїнський союз 
об’єднань євангельських християн-
баптистів (ВСО ЄХБ), до складу якого 
входить 25 обласних об’єднань та 5 
об’єднань баптистських церков діаспо-
ри — США, Канади, Австралії, Арген-
тини та Парагваю. Союз проводить ак-
тивну й систематичну богословсько-ос-
вітню діяльність через функціонування 
семінарій, університетів, біблійних ко-
леджів, шкіл, курсів. ВСО ЄХБ бере 
активну участь у культурно-благодій-
ницькій діяльності: створено реабілі-
таційні центри для наркоманів, без-
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притульних дітей і звільнених із місць 
позбавлення волі (у містах Києві та 
Одесі, Чернівецькій і Луганській об-
ластях); організовано християнські те-
атри (у Києві та Харкові), налагодже-
но роботу дитячих і підліткових та-
борів, молодіжних клубів тощо. На 
базі ВСО ЄХБ діють міжнародні про-
грами організації дозвілля дітей 
AWANA, товариство “Відкрита Біб-
лія” та Товариство євангелізації дітей. 
Союз послідовно дотримується прин-
ципу невтручання церкви у політичні 
справи та займає толерантно-виваже-
ну позицію щодо інших конфесій. 
ВСО ЄХБ є повноправним членом Все-
світнього союзу баптистів та Європей-
ської баптистської федерації. 

Академічне  релігієзнавство. — К., 2000; Голо-
ващенко С. Історія християнства. — К., 1999; 
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. — 
СПб., 1993; Кернс Э. Дорогами христианства. — 
М., 1995; Очерки  истории западного протестан-
тизма. — М., 1995.

А. Черній

Беззаконня (від фр. anomia — без-
законність) — а) порушення законів; 
б) відсутність відповідних законів; 
в) акт, вчинок, що не узгоджується з 
вимогами законів, обходить їх; г) від-
сутність правил і норм у житті певної 
спільноти або процес, що веде до тако-
го стану, коли різні норми та цінності 
втрачають свій беззаперечний харак-
тер. Виявляється Б. у втраті значу-
щості цінностей і норм, у підриві ме-
ханізмів соціального контролю, зокре-
ма в різкому збільшенні кількості 
злочинів, особливо самогубств.

Б. — це такий тип суспільного жит-
тя, який характеризується розходжен-
ням між декларованими цілями і цін-
ностями (на рівні культури) і мож-
ливостями (на рівні суспільства) 
досягнення такої мети й утвердження 
цінностей.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Халипов В. Ф. Власть: 
Кратологический словарь. — М., 1997.

М. Головатий

Безпека політична — а) комплекс 
заходів, спрямованих на збереження 
конституційно легітимізованого полі-
тичного ладу тієї чи тієї держави, за-

безпечення державотворення і консти-
туційної політики; б) стан захищеності 
політичних інтересів особи, соціаль-
них груп, держави від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, а також система за-
ходів щодо забезпечення цієї захище-
ності. Захищеність політичних інтере-
сів суспільства — це можливість його 
нормального політичного функціону-
вання в умовах впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз. Нормальне політич-
не функціонування суспільства зале-
жить від забезпечення і підтримки 
протягом необмеженого часу ціліс-
ності, стабільності та динамічного про-
гресивного розвитку суспільної систе-
ми. Сутність Б. п. полягає у наявності 
стійкого політичного суверенітету в 
межах міждержавних відносин і полі-
тичної стабільності суспільства, що до-
сягається формуванням стійкої полі-
тичної системи. У свою чергу, політич-
на система покликана забезпечувати 
баланс інтересів різних соціальних 
груп, який потребує правової держави, 
де правовий закон і чітка система його 
функціонування однаковою мірою роз-
межовують і регулюють державну вла-
ду і народ. Саме в цьому сенсі система 
Б. п. розглядає державу як гаранта 
права громадянина та людини на за-
безпечення високого рівня життя. Ос-
новними об’єктами Б. п. у державі є: 
особа-громадянин, його політичні пра-
ва й свободи, повсякденні форми вияв-
лення його політичних інтересів і полі-
тичної активності в суспільному жит-
ті; суспільні інститути і відносини в 
їхньому політичному вимірі як форми 
і засоби виявлення й задоволення гро-
мадських колективних політичних ін-
тересів; держава — її конституційний 
лад, суверенність, незалежність, тери-
торіальна цілісність і засади функціо-
нування. Головним суб’єктом політич-
ної безпеки в країні є держава як полі-
тичний інститут, що виявляє, захищає 
та задовольняє загальнонаціональні 
(загальносуспільні) політичні інтере-
си. Вона здійснює цілеспрямовану 
політику, сутність якої полягає у мак-
симальному забезпеченні будь-яких 
політичних гарантій цілісності, ста-
більності та динамічного прогресивно-
го розвитку суспільства на конкретно-
му історичному етапі його існування. 
Б. п. забезпечується також різноманіт-
ною діяльністю громадян України та 
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їхніх об’єднань. Важливо, щоб ця 
діяльність враховувала не лише вузь-
копартійні, групові, кланові та інші 
інтереси, а й інтереси держави і сус-
пільства загалом. Головними принци-
пами Б. п., особливо для національних 
держав, є: пріоритетність державних 
(національних) інтересів; спрямо-
ваність на забезпечення гідних со-
ціальних умов існування та розвитку 
громадян, всебічну реалізацію їхніх 
прав і свобод; легітимність, закон-
ність, демократизм життя суспільства, 
людини; дотримання балансу політич-
них інтересів особи, суспільства, дер-
жави; пріоритет ненасильницьких за-
ходів у розв’язанні внутрішніх і зов-
нішніх проблем політичного характе-
ру; об’єктивність і вірогідність оцінок 
наявної ситуації та прогнозів суспіль-
но-політичного розвитку; своєчас-
ність, комплексність та адекватність 
заходів; цілісність і збалансованість 
системи політичної безпеки, інтегро-
ваність її в систему національної без-
пеки держави; єдність внутрішньої та 
міжнародної політичної безпеки. Най-
важливішими критеріями політичної 
безпеки є: зовнішньополітична ста-
більність; зміцнення статусу держави 
у світовому та регіональному вимірах, 
у тому числі збереження державного 
суверенітету; стабільне внутрішнє 
функціонування суспільної системи та 
здатність державних органів до його 
забезпечення насамперед ненасильни-
цькими політичними та управлінськи-
ми засобами; здатність до еволюції сус-
пільства як системи; спадкоємність 
системи правління та політичного ре-
жиму, а також правонаступництво дер-
жавної влади; задоволення політичних 
потреб і реалізація політичних інтере-
сів особистостей і соціальних груп у 
ненасильницьких формах політичної 
активності; ідеологічна та суспільно-
психологічна стабільність; уникнення, 
локалізація або нейтралізація психо-
логічної напруженості та ідеологічних 
конфронтацій; поширення у суспіль-
ній свідомості ідей патріотизму і сус-
пільної солідарності; наявність розроб-
леної стратегії і тактики суспільно-
політичного розвитку, державного 
будівництва, в тому числі забезпечен-
ня політичної безпеки країни.

Збереження держав може піддава-
тися небезпеці як з боку зовнішньої, 

так і з боку внутрішніх загроз. Край-
ньою формою зовнішньої загрози є вій-
на, а крайніми формами внутрішньої 
загрози — громадянська війна, бунт, 
коливання, нестабільність. Б. п. конк-
ретної держави будується на поєднанні 
багатьох загальноцивілізаційних і на-
ціональних чинників. До загально-
цивілізаційних чинників належать: 
інтернаціоналізація продуктивних 
сил, поглиблення економічного обмі-
ну; утвердження і розширення демок-
ратичних засад у діяльності держав 
світу; неухильне зростання інтелекту-
альної спільності людства; турбота про 
дбайливе використання природних ре-
сурсів і захист навколишнього середо-
вища; усунення причин і умов, що мо-
жуть спонукати людство до самозни-
щення. До національних чинників, 
крім зазначених загальноцивілізацій-
них, належать: формування власної 
національної держави; зміцнення еко-
номічного, політичного, соціального і 
духовного потенціалів суспільства 
тощо. Б. п. — найважливіше завдання 
і функція держави, запорукою якої є 
здатність держави визначити причини 
і джерела реальних загроз, аналізува-
ти їх руйнівну силу та можливі наслід-
ки, відшукати механізми, способи і за-
соби нейтралізації, упередження або, 
бодай, послаблення. Для сучасної 
України головними засобами забезпе-
чення Б. п. є внутрішньо- та зовніш-
ньополітична стабільність, тобто зміц-
нення державного суверенітету та 
посилення міжнародного статусу і ав-
торитету, а також досягнення найви-
щої ефективності та соціальної спря-
мованості державної влади; здатність 
держави, суспільства до еволюційного, 
ненасильницького перетворення і роз-
витку, вдосконалення; задоволення 
всіма членами суспільства своїх полі-
тичних, соціальних інтересів і потреб; 
ідеологічна стабільність (атмосфера 
демократичного, толерантного спів-
життя всіх членів суспільства, висо-
кий патріотизм, суспільна солідар-
ність і громадська злагода).

За визначенням українських уче-
них В. Кременя, І. Зінько, С. Голова-
щенко (Політична безпека України: 
концептуальні засади та система за-
безпечення: Моногр. — К.: МАУП, 
1998), серед основних індикаторів 
(найважливіших макрополітичних по-
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казників, що характеризують від-
повідність стану суспільної системи 
основним критеріям Б. п.), вказані ав-
тори, стосовно України, називають: 
розвиненість політичної системи, на-
самперед багатопартійності та стосун-
ків  влади й опозиції; наявність 
соціально-політичних конфліктів, у 
тому числі: національних, релігійних, 
політико-ідеологічних, між гілками 
влади;  наявність політичного механіз-
му роз в’я зання конфліктів у суспільс-
тві; наявність соціально-психологічної 
напруженості, масова нетолерантність 
і  готовність до силових шляхів роз-
в’язання суспільних проблем; ступінь 
поширення у суспільній свідомості 
ідеології патріотизму та суспільної 
солідарності, спільної історичної мети 
та історичної долі; поширення та 
ступінь впливу деструктивних ідеоло-
гічних концепцій, у тому числі з-за 
кордону; наявність механізму вияв-
лення та реалізації громадської ініціа-
тиви населення, його впливу на рішен-
ня державної влади, громадського 
 контролю за їх прийняттям і виконан-
ням; статус влади у суспільній свідо-
мості: ступінь довіри до владних 
структур, авторитет влади; ефектив-
ність функціонування механізму дер-
жавної влади, в тому числі розподіл 
функцій влади. Пріоритетними полі-
тичними інтересами новітньої Украї-
ни загалом (як і для багатьох націо-
нальних держав) можна назвати: зміц-
нення державного суверенітету, 
всебічний захист територіальної ціліс-
ності та недоторканності кордонів; 
зміцнення міжнародного статусу Ук-
раїни на світовому та регіональному 
рівнях; законодавче та організаційне 
забезпечення ефективного функціону-
вання механізму державної влади; 
забезпечення демократичної спадкоє м-
ності системи правління та політич-
ного режиму, спадковості та послі-
довності внутрішньої і зовнішньої 
полі тики; забезпечення суспільної ста-
більності та громадської злагоди, не-
насильницького розв’язання внутріш-
ніх суспільних конфліктів; всебічна 
реалізація політичних інтересів осо-
бистостей і соціальних груп, у тому 
числі опозиції, через формування та 
зміцнення демократичної системи 
політичних інститутів, підвищення 
політичної культури народу; зміцнен-

ня політичної волі владних структур, 
культивування дер жавницької ідеоло-
гії; досягнення національної злагоди, 
гарантування прав для всіх етнічних 
груп народу України; поширення в 
суспільній свідомості ідеології патріо-
тизму та суспільної солідарності, 
спільної історичної мети та історичної 
долі; підвищення авторитету всіх гі-
лок влади, забезпечення високого рів-
ня довіри населення до владних струк-
тур; запобігання поширенню деструк-
тивних ідеологічних концепцій; 
створення системи аполітичної безпе-
ки у межах цілісної політики забезпе-
чення національної безпеки України. 
Б. п. забезпечують за рахунок діяль-
ності відповідних організаційних 
структур, форм і методів, які спря-
мовують на реалізацію різноманітних 
рішень і питань такої безпеки. При 
цьому система Б. п. має такі ресурси: 
концептуально-аналітичний (розробка 
методології, стратегії і тактики забез-
печення); організаційно-управлінсь-
кий (механізм і наявність владних та 
інших структур); ресурсний (мате-
ріальні, фінансові, інтелектуальні, ін-
формаційні та інші ресурси). В кожній 
країні Б. п. забезпечується на основі 
власного законодавства та під від-
повідним контролем з боку держави і 
ши рокої громадськості. Уся система 
Б. п. об’єднує і координує діяльність 
дер жавних органів, організацій недер-
жавного сектора (громадянське сус-
пільство), посадових осіб, широкої 
громад ськості тощо. Сучасна світова 
громадськість із занепокоєнням спри-
ймає будь-які порушення Б. п. в усіх 
куточках планети, оскільки це може 
непередбачено відгукнутися у світі, 
водночас визнається право народу 
виступати проти того політичного ре-
жиму, що діє всупереч корінним інте-
ресам свого народу.

Конституція України. — К., 1996; Закон Украї-
ни “Про основи національної безпеки України” від 
19 червня 2003 р. // Уряд. кур’єр. — 2003. — 
№ 139; Кремень В. Г., Зінько І. Ф.,  Головащен-
ко С. І. Політична безпека України: концептуальні 
засади та система забезпечення. — К., 1998; Полі-
тологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Политологический сло-
варь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний словник: 
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Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Біженці — іноземці, які змушені 
покидати рідні місця через різні со-
ціальні (війни, революції) та стихійні 
лиха або через політичні, релігійні, ет-
нічні переслідування чи внаслідок 
обґрунтованих побоювань стати їх 
жертвами. Б. були на всіх етапах іс-
торії людства. Так, у 370 р., коли гуни 
рушили з Азії у Європу, розбиті ними 
готи та германці втекли на захід, до 
Римської імперії, ставши Б. У ХVIII ст. 
французькі протестанти мусили втіка-
ти від жорстоких переслідувань като-
ликів до сусідніх держав — Нідерлан-
дів і Британії. У 20-х роках ХХ ст. Ліга 
Націй заснувала Міжнародний комітет 
у справах біженців. Після Другої сві-
тової війни ООН було створено спе-
ціальну комісію для допомоги пересе-
лення репатріантів — близько 15 млн 
жителів Європейських країн і забезпе-
чення їх харчуванням і дахом над го-
ловою, доки вони не повернуться на 
батьківщину чи не переїдуть на нове 
місце постійного проживання. У 
1947 р., після виходу англійських вій-
ськ з Індії та її розколу на дві держави, 
близько 5 млн індусів і сикхів втекло з 
Пакистану до Індії, а мусульмани по-
кидали Індію, щоб перебратися до Па-
кистану. По закінченні в 1975 р. війни 
у В’єтнамі сотні тисяч в’єтнамців по-
кинули країну морським шляхом. Че-
рез громадянську війну в Афганістані 
в 1979 р. рідні оселі залишили майже 
4 млн афганців. У 90-х роках ХХ ст. 
тривалі кровопролитні конфлікти на 
релігійному та етнічному ґрунті, зок-
рема, на Близькому Сході, у країнах 
Африки, Югославії, Росії, Грузії тощо, 
примусили сотні тисяч людей стати бі-
женцями. Оскільки Б. стали вельми 
поширеним явищем, то виникла необ-
хідність у виробленні їхнього правово-
го статусу, тобто правових, економіч-
них, організаційних гарантій їхнього 
буття в тій чи іншій країні. В Україні 
ці проблеми визначаються Законом 
“Про біженців”, який передбачає по-
рядок порушення клопотання про на-
дання статусу Б., умови, за якими вка-
заний статус не надається, визначення 
органів, які вирішують ці питання. 
Ст. 20 Закону передбачає, що особа, 

яка набула статус Б. в Україні, має 
право на: вільний вибір місця прожи-
вання; вільне залишення території Ук-
раїни, за винятком обмежень, які вста-
новлюються законом; охорону здо-
ров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування; освіту; свободу світогля-
ду і віросповідання; володіння, ко-
ристування і розпорядження своєю 
власністю, результатами своєї інтелек-
туальної, творчої діяльності; оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності державної влади, органів місце-
вого самоврядування, посадових і 
службових осіб; звернення за захистом 
своїх прав до Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини. Осо-
ба, якій надано статус Б. в Україні, ко-
ристується іншими правами і свобода-
ми, передбаченими Конституцією та 
законами України. Водночас особа, 
якій надано статус Б. в Україні, зо-
бов’язана: повідомляти протягом деся-
ти робочих днів органи міграційної 
служби за місцем проживання про змі-
ни прізвища, складу сім’ї, сімейного 
стану, місця проживання, набуття гро-
мадянства України або іншої держави, 
надання притулку або дозволу на пос-
тійне проживання і переїзду до ад-
міністративно-територіальної одиниці 
України, на яку поширюється компе-
тенція іншого органу міграційної служ-
би за новим місцем проживання. Ук-
раїна співпрацює з іншими державами, 
міжнародними організаціями з метою 
усунення причин виникнення проблем 
Б. У межах ООН існує Управління Вер-
ховного комісара у справах Б.

Закон  України “Про біженців” // Відомості 
Верховної Ради України. — 2001. — № 47; 
2003. — № 27; Ионцев В. А. Мировые мигра-
ции. — М., 1992.

А. Черній

Білий легіон — радикальна націо-
налістична група. Створена в Білорусії 
в 1995 р. на основі молодіжного крила 
Білоруського об’єднання військових. 
Визнає силові методи дії, займалася 
організацією безпорядків, терористич-
них актів. До 1997 р. загалом було ней-
тралізовано. Нинішня чисельність 
групи практично невідома. Залишки 
Б. л. діють в умовах конспірації, під 
прикриттям інших організацій, у тому 
числі на території Польщі.

Біженці
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Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Білінгвізм, двомовність (лат. bi
linguis — двомовний) — а) стан домі-
нування двох мов у мовній сфері сус-
пільства; б) використання індивідом у 
практиці своєї мовної діяльності двох 
мов. Є кілька причин виникнення Б. 
Найчастіше — це існування в суспіль-
стві двох або більше спільнот зі своїми 
мовами. Такий стан речей може бути 
породжений завоюваннями, політи-
кою колоніалізму, а також міграцій-
ними процесами. У першому випадку 
метрополія, нав’язуючи свою культу-
ру поневоленим етносам, активно 
впроваджує в мовну культуру цих ет-
носів і свою мову. Ця мова стає мовою 
освіти, судочинства, засобів масової 
інформації, літературних творів, уря-
дових актів, тобто виконує de facto 
функції державної мови, хоча цей ста-
тус юридично їй може і не надаватися. 
Тоді в суспільстві виникає й за-
кріплюється Б. При цьому в багатоет-
нічному суспільстві Б. може набувати 
різного змістового наповнення на те-
риторіях, де проживають різні етноси: 
в Індії, наприклад, в одній частині 
країни домінують англійська й хінді, 
в іншій — англійська й урду. Анало-
гічне становище склалося в царській 
Росії і продовжилося в СРСР з російсь-
кою мовою та мовами інших народів, 
які проживали в цих державах. 
Щоправда в Росії ХІХ ст. у церковній 
практиці, освіті й судах частково до-
пускались і мови деяких корінних ет-
носів (поляків, фінів, народів Закав-
каззя). Стосовно української мови, то 
її фактичне становище значно більше 
характеризувалося всілякими заборо-
нами й утисками, ніж дозволами. А в 
тих регіонах України, які перебували 
у складі інших держав, Б. часто поста-
вав як результат національно-визволь-
них змагань у сфері мовної політики. 
Так, на Буковині в другій половині 
ХІХ ст. урядовою мовою була німець-
ка, а українська допускалася як друга 
крайова. Мову ж громадського само-
врядування вирі шувала сама громада. 

Певний час другою крайовою мовою 
була українська мова і в Галичині, а 
урядовою — польська.

У такий спосіб посталий Б. може 
продовжувати своє існування ще три-
валий час після того, як окупаційний 
період чи період колонізації вже закін-
чився. Також виявом постколоніально-
го синдрому може бути ситуація (особ-
ливо характерна для африканських 
країн), коли кожен етнос держави, що 
звільнилась від колоніальної залеж-
ності, намагається піднести свою мову 
до статусу державної. Тоді як компро-
міс держава вводить у сфері мовної 
політики Б., визнаючи при цьому дру-
гою державною мовою (поряд з мовою 
домінуючого етносу) мову метрополії.

Б. може бути викликаний до життя 
і ситуацією, коли мова певного етносу 
не відповідає сучасному рівню розвит-
ку політичної, технічної, художньої та 
іншої культури людства. Тоді індивід 
або й цілий етнос змушений засвоюва-
ти історичні та новітні культурні до-
сягнення людства засобами мови іншо-
го етносу, етносу з ширшою функціо-
нальною розгорнутістю культури і 
багатшим мовним запасом. Б. у такім 
разі виникає природним, а не насиль-
ницьким шляхом (якщо, звісно, таке 
відставання не породжене політикою 
того етносу, мова якого долучається до 
вищої культури). 

Розвиток білінгвістичних процесів 
може призвести до виникнення третьої 
мови як синтезу двох основних. Проте 
дуже часто Б. призводить до асиміля-
ції однієї мови іншою. Тому деякі су-
часні європейські країни запроваджу-
ють у своїй мовній політиці й мовному 
законодавстві низку заходів, поклика-
них уберегти свої мови від асиміляції 
їх мовою англійською. Нехтування 
принципами грамотної мовної політи-
ки в Україні кінця ХХ і початку ХХІ ст. 
призвело до звуження сфери функціо-
нування української мови і посилило 
небезпеку русифікації українського 
суспільства. Фактичний стан, коли в 
різних регіонах України домінуючими 
виявляються різні (українська й росій-
ська) мови, ставить українське сус-
пільство перед нагальною потребою 
глибокого вивчення і впровадження 
науково обґрунтованих і виважених 
принципів регулювання білінгвістич-
ними процесами.

Білінгвізм, двомовність
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Окремі вчені називають Б. і ситуа-
цію, коли всередині етносу в різних 
сферах діяльності послуговуються різ-
ними мовами. Наприклад, функціону-
вання арабської мови як мови бого-
служінь у деяких різномовних мусуль-
манських країнах або давньотибетської 
як мови богослужінь в Монголії; функ-
ціонування класичної арабської мови 
у сфері поезії в сучасному Єгипті.

Алпатов В. Языки в советском и постсоветском 
пространстве // Свободная мысль. — 1995. — 
№ 4; Этничекие факторы в жизни общества. — М., 
1991; Маркусь В. Мовне законодавство: Енцикл. 
українознав.: В 11 т. — Т. 5; Тавадов Г. Т. Билинг-
визм // Личность. Культура. Общество. — 2004. — 
Т. VI. — Вып. 2 (22); Шпорлюк  Роман. Українське 
національне відродження // Слово. — 1993. — Ч. 3; 
Ятченко В. Білінгвізм: Малий етнополіт. слов. — К., 
2005. 

В. Ятченко

Більдерберзький клуб (БК) — на-
півтаємне закрите товариство, засно-
ване принцем Бернардом, чоловіком 
королеви Нідерландів. Назва товарис-
тва походить від назви Більдерберзь-
кого готелю в м. Остербек (Нідерлан-
ди), де в 1954 р. відбулося перше засі-
дання клубу. Принц Бернард перед 
війною був членом СС і служив у відо-
мій фірмі “І. Г. Фарбен”. Пізніше од-
ружився на жінці з роду Лістер-Бістер-
фельд і обійняв запропоновану йому 
посаду в компанії “Шелл Ойл”. Членс-
тва в БК не існує, і кожна нарада від-
бувається при значній зміні його скла-
ду. Проте існує актив, до складу якого 
входить 383 члени, серед них — 128 
американців, а решта — європейці. 

Організатором проведення першого 
засідання був кадровий американсь-
кий розвідник Д. Ретінгер, через якого 
ЦРУ фінансувало підривну роботу в 
Європі. Ретінгер відігравав ключову 
роль у цій організації аж до своєї смер-
ті в 1960 р. Не останнє місце у засну-
ванні клубу належить й Дункану Сен-
дісу, політику і зятю покійного Уінс-
тона Черчілля. На першому засіданні 
клубу були присутніми: Д. Рокфеллер, 
Дін Раск, глава Фонду Рокфеллера 
Г. Гейнц, президент Фонду Карнегі 
Д. Джонсон, голова корпорації Баруха 
Д. Колеман, всього 80 осіб; вони вирі-
шили створити новий міжнародний 
порядок планування зовнішньополі-

тичної діяльності Заходу щодо країн 
третього світу і Радянського Союзу. БК 
є аналітичним центром багатонаціо-
нальних корпорацій і фінансових олі-
гархів, який розробляє загальну світо-
ву політику, спрямовану на отримання 
надприбутків, та слугує інтересам Фі-
нансового інтернаціоналу і транснаціо-
нальних корпорацій.

Виникнення БК насамперед пов’я-
зане зі спробою юдейсько-масонської 
еліти Європи якимось чином стримати 
бажання США керувати світовою полі-
тикою, керівництво якою взяла на себе 
Рада міжнародних відносин, до складу 
якої входять переважно американці. 
Проте американські політики вельми 
активно брали участь у створенні клу-
бу, хоча реальними організаторами 
його були американські спецслужби. З 
їхньої ініціативи у 1948 р. було створе-
но Американський комітет об’єднаної 
Європи, головою якого став У. Доно-
ван, що в минулому очолював Управ-
ління стратегічних служб США, а його 
заступником був Аллен Даллес — ди-
ректор Центрального розвідувального 
управління (ЦРУ). 

Отже, від створення БК найбільше 
виграли юдейсько-масонські еліти 
США, які мають у цьому клубі полі-
тично зрілу організацію, до складу 
якої входять: 42 представники апарату 
президента, міністерства оборони, 
дер ждепартаменту та інших органів 
влади США, 25 представників найбіль-
ших корпорацій, банків, ділових кіл, 
54 представники американських уні-
верситетів, засобів масової інформації 
і громадських організацій масонського 
штибу. Фактичним керівником БК, як 
і Ради міжнародних відносин, є Д. Рок-
феллер, формальним головою — аме-
риканець П. Каррінгтон. Навіть штаб-
квартира цієї організації розташована 
в приміщенні фонду Карнегі в Нью-
Йорку.

Засідання БК відбуваються в обста-
новці повної таємності, за особливими 
запрошеннями, без повідомлень про 
зібрання в засобах масової інформації. 
Країна, де відбувається зібрання, за-
безпечує безпеку його учасникам. Про-
те, незважаючи на утаємниченість, 
зустрічі “більдербергерів” викликають 
значний інтерес світової спільноти. 
Адже в цих таємних конференціях бе-
руть участь міжнародні авторитети в 

Більдерберзький клуб (БК)
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галузі економіки, фінансів і торгівлі, а 
також політики. Теми їхніх дискусій 
мало відомі, а про прийняті рішення 
можна судити тільки за складовими 
політики сильних світу цього. Серед 
членів БК є гіганти світової політики, 
які раніше були чи в перспективі обій-
матимуть високі посади в різних дер-
жавах, а саме: Джеральд Форд — у ми-
нулому президент США; Генрі Кіссінд-
жер — колишній державний секретар 
при президенті Ніксоні; Сайрус Венс — 
міністр внутрішніх справ при Картері; 
Роберт Макнамара — колишній 
міністр оборони в кабінеті Кеннеді, а 
потім директор Міжнародного банку; 
Гельмут Шмідт — колишній канцлер 
Німеччини; Маргарет Тетчер — тричі 
обиралася прем’єр-міністром Велико-
британії; Жискар д’Естен — колишній 
президент Франції та інші державні 
діячі, а також Девід Рокфеллер і барон 
Едмунд Ротшильд.

Слід зауважити, що найбагатші 
люди Фінансового інтернаціоналу по-
чергово головують на таємних зібран-
нях. Наприклад, таємні конференції в 
американському штаті Вермонт і в 
штаті Вірджинія провів і оплатив Рок-
феллер. Господарем наради, що відбу-
валася в готелі “д’Арбоаз” у французь-
ких Альпах, був Ротшильд. У 1962 і 
1973 рр., коли місцем таємних зустрі-
чей була обрана Швеція, їх проводив 
Валленберг, майно якого оцінювалося 
на той час у більш як 10 млрд доларів.

Поза сумнівом, люди, які здійсню-
ють контроль за БК — справжні лідери 
й господарі у світі бізнесу. Вони дають 
розпорядження офіційним главам дер-
жав — президентам, віце-прем’єрам, 
королям.

На засіданнях клубу розв’язуються 
не тільки економічні, а й політичні 
проблеми. Їхні рішення викликають 
відставки президентів незалежних 
держав. Так, після прес-конференції 
президента Франції генерала де Голля 
27 листопада 1967 р., на якій він за-
кликав до скасування “доларового 
стандарту” і виступив з різкою крити-
кою ізраїльської агресії, проти генера-
ла повстала юдо-масонська еліта. Роз-
почалося шалене цькування де Голля в 
мас-медіа. А в квітні 1968 р. у Монж-
раблані (Канада) відбулося засідання 
БК, присвячене переважно адекват-
ним діям проти французького прези-

дента. Головними дійовими особами 
цього засідання були банкір Едмон де 
Ротшильд, глава провідного відділу 
ЦРУ Джеймс Енглтон і представники 
розвідок кількох європейських країн. 
Не залишилося протоколів засідань, 
але події наступних днів красномовно 
явили прийняті там рішення.

Страйки, масові виступи студентів, 
серед яких були представники спец-
служб різних країн, розпочалися 
1 травня, а наприкінці місяця майже 
весь пролетаріат Франції — 10 млн 
осіб — вийшов на вулиці. Банкіри від-
мовили президентові у кредитах, необ-
хідних для задоволення вимог страй-
карів підвищити заробітну плату, а фі-
нансові олігархи почали продавати 
франки й купувати німецькі марки. 
Відтак еквівалентна майже мільярду 
доларів сума залишила країну, що 
призвело до різкого знецінення фран-
ка. Результатом засідання БК і при-
йнятих на ньому рішень стала відстав-
ка президента де Голля у квітні 1969 р. 
Фінансовий інтернаціонал, що витра-
тив чимало сил на боротьбу з непокір-
ним генералом, святкував перемогу. 

На засіданні БК, що відбулося 13–
15 травня 1983 р. в італійському го-
телі “Монтебло”, Рокфеллер і Рот-
шильд провели рішення щодо збіль-
шення квоти учасників Міжнародного 
валютного фонду (МВФ). Причому 
було організовано такий шалений на-
ступ на керівників країн — членів 
МВФ, що Рейгану, який виступав про-
ти, довелося збільшити внесок США 
на 8,5 млрд доларів. Те саме зробили й 
інші держави.

У 1988 р. з 1 по 5 червня в альпійсь-
кому готелі “Тіроль”, неподалік від 
Інсбрука, відбулося чергове засідання 
клубу, на якому було розроблено план 
дій на 1989 р., а саме: збільшити по-
датки на прибуток з метою подальшого 
збільшення військових видатків НАТО 
у зв’язку з необхідністю підвищення 
боєздатності блоку; форсувати ство-
рення стратегічної оборонної ініціати-
ви згідно з програмами США; забезпе-
чити обрання Джорджа Буша прези-
дентом США.

Після засідання БК в Альпах відбу-
лася конференція Міжнародного ва-
лютного фонду, на якій були присутні-
ми представники Федеральної резерв-
ної системи США, а також провідних 
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банків Великої Британії, Німеччини, 
Франції, Японії та інших країн, всього 
понад сто осіб. За встановленою тради-
цією конференція продублювала рі-
шення БК.

До найважливіших рішень слід від-
нести згоду на збільшення видатків 
для укріплення звичайних збройних 
сил у зв’язку зі скороченням ядерної 
зброї Радянським Союзом і США. При-
буток від операцій з торгівлі зброєю не 
повинен зменшуватися, Фінансовий 
інтернаціонал не має наміру втрачати 
свої дивіденди. Оскільки на знищення 
ядерної зброї потрібні майже такі самі 
кошти, як і на її виробництво, то при-
буток надходить безперервно в кишені 
фінансових олігархів: спочатку від 
створення нових видів зброї, а потім 
від її знищення.

До цього слід додати, що БК ретель-
но готує політиків, яким надається 
шанс очолити державне управління 
тієї чи іншої країни, глибоко й всебіч-
но проробляє основні напрями внут-
рішньої та зовнішньої політики країн 
світу. На їхніх таємних зібраннях при-
сутні лише люди, лояльність яких до 
Ротшильда і Рокфеллера не викликає 
сумніву. Націоналісти на ці зібрання 
не допускаються. Характерним для за-
сідань БК є той факт, що рішення тут 
не підлягають обговоренню, їх вирішу-
ють попередньо, а запрошеним тільки 
повідомляють волю господарів. У цій 
організації відсутні дебати, а є тільки 
розпорядження — як інформація до 
дії.

Платонов О. Почему погибнет Америка. — 
Краснодар, 2001; Сенченко М. І. Латентні струк-
тури світової політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Біполярність у політиці — орієн-
тування на полярні сили для досягнен-
ня власної політичної чи іншої мети. 
Характерна для зовнішньої політики 
слабких держав, які вимушено праг-
нуть паритету у відносинах із сильні-
шими і хочуть зіграти на суперечнос-
тях між ними. Така поведінка була 
властива, скажімо, для деяких країн 
третього світу в період протистояння 
наддержав СРСР і США. Багатовектор-
ність політики декларується в неза-
лежній Україні, яка одночасно нама-
гається враховувати інтереси Росії та 

США. Б. п. може зумовлюватися як 
місцем і роллю суб’єкта політики, так 
і конкретною політичною ситуацією 
(пошук ситуативних союзників, вико-
ристання можливостей політичних 
партнерів тощо). Б. п. часто присутня 
у практиці політичних партій і рухів, 
зокрема національних. Українським 
прикладом такої поведінки може бути 
кримськотатарський рух за самовиз-
начення, який у протистоянні з про-
російськими силами в Криму нама-
гається орієнтуватися як на турецькі, 
так і на українські політичні чинники, 
хоча їхні інтереси на півострові не то-
тожні.

Ю. Бондар

Блок політичний (від англ. blok — 
об’єднання, союз) — а) угода, союз, 
об’єднання політичних партій, громад-
ських організацій, політичних сил, 
груп людей задля узгодження дій, 
досягнення цілей; б) об’єднання полі-
тичних партій, громадських органі за-
цій, груп людей для спільних дій, 
досягнення загальних, головним чи-
ном, політичних цілей. У Б. п. полі-
тичні сили узгоджують свої дії на 
відповідних засадах пріоритетності, а 
то й домінування якоїсь однієї з них, 
неоднаковості та нерівності місця й ро-
лі, прав і можливостей учасників Б. п. 
Домінуюча сила, що становить ядро 
великої кількості людей, гуртує нав-
коло своїх фундаментальних інтересів 
і концепцій соціально-економічного й 
політичного розвитку солідарні з нею 
сили для досягнення переваги в 
існуючій суспільно-політичній системі 
в ситуації, що склалася. Часто у Б. п. 
помітно домінує якась одна політична 
сила, суб’єкт політики. Б. п. може 
виникати, коли кілька фракцій у 
парламенті об’єднуються, домовля-
ються для прийняття або відхилення 
якогось закону, рішення кандидатури, 
для формування коаліційного рішен-
ня. В Україні Законом “Про вибори 
народних депутатів України” перед-
бачено утворення виборчих блоків 
партій, які висувають своїх кандидатів 
у депутати єдиним списком для участі 
у виборах у багатомандатному за-
гальнодержавному виборчому округу. 
Виборчі блоки партій можуть утво-
рюватися також політичними партія-
ми, які зареєстровані Міністерством 
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юстиції України. Виборчі блоки пар-
тій, списки яких зареєстровано в 
багатомандатному загально держав но-
му виборчому округу, мають право за 
рахунок коштів, які виділяються 
з державного бюджету України на про-
ведення виборчої кампанії, розміщу-
вати свою виборчу програму в загально-
державних періодичних виданнях. 
Фракції у законодавчому органі (пар-
ламенті) можуть блокуватися для 
прийняття або відхилення якогось 
закону чи кандидатури на відпові-
дальну, ключову посаду, для форму-
вання коаліційного уряду.

Політична система сучасної України: особли-
вості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. 
для студ. вищ. закл. освіти / За ред. Ф. М. Руди-
ча. — К., 2002; Политология: Учеб. пособие для 
вузов / Сост. и отв. ред. А. А. Радугин. — М., 1997; 
Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — 
2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; Шве-
да Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Бней-Бріт (у перекладі букваль-
но — “сини завіту”) — термін, що за-
стосовують у єврейській традиції до 
осіб, які сповідують юдейську релігію; 
емблема ордену Бней-Бріт — мінора 
(семисвічник). Офіційна дата засну-
вання 13 жовтня 1843 р. в Нью-Йорку, 
коли 12 єврейських емігрантів з Ні-
меччини на чолі з Генрі Джонсом фак-
тично вивели на поверхню з надр неви-
димої вершини міжнародної юдейсь-
ко-масонської піраміди видимий, або 
легальний, орган цієї правлячої вер-
хівки для відкритого керівництва між-
народним масонством. Орден Б.-Б. до-
сить активно працює нині і в Україні.

Створення Б.-Б. Єврейська енцик-
лопедія пояснює тим, що непорозумін-
ня між сефардськими й щойно прибу-
лими ашкеназькими євреями і рефор-
містськими течіями в межах самих 
ашкеназьких конгрегацій, які заго-
стрилися в першій половині XIX ст., 
призвели до розколу серед американсь-
ких євреїв; ця обставина, а також часті 
випадки відходу емігрантів від єврейс-
тва, викликали потребу в єдиній ор-
ганізації, яка б будувалася на мораль-
них основах юдаїзму. Для управління 
справами був створений статут, і в 
1851 р., коли вже була достатня кіль-
кість лож, у Нью-Йорку заснували 

першу “Велику ложу”, а через деякий 
час і другу, в Цинциннаті. Незабаром 
практично в усіх штатах Америки дія-
ли ложі ордену Б.-Б., а в 1856 р. засно-
вано і третю “Велику ложу” у Філа-
дельфії. Вищі повноваження надава-
лися центральній організації, яка 
збиралася щорічно на так званий пар-
тійний з’їзд, і до якої входили пред-
ставники всіх лож.

На зібранні всієї організації в 
1857 р. з’ясувалося, що до ордену вхо-
дить 2889 членів, а їхній капітал ста-
новить 78 тис. доларів. На цьому з’їзді 
було змінено статут, що діяв упродовж 
десяти років.

Новим етапом у розвитку ордену 
став 1868 р., коли нью-йоркський з’їзд 
ухвалив новий статут і було засновано 
ще три нових “Великих ложі”: четвер-
ту ложу у Сан-Франциско, п’яту — в 
Балтиморі, шосту — в Чикаго; орден 
налічував уже 20 тис. членів. Новий 
статут надавав найвищі повноваження 
президентові, якого обирали на п’ять 
років, виконавчому комітету й апеля-
ційному суду, до складу якого входили 
представники від кожної “Великої 
ложі”, що обиралися терміном на п’ять 
років. Першим президентом був лі-
тограф Юлій Бієн з м. Наумбург поб-
лизу Касселя. Цю посаду він обіймав 
до 1900 р. Його наступником було об-
рано Лео Н. Леві з Нью-Йорка. За час 
правління Бієна орден збільшився, у 
1873 р. до нього додалася сьома “Вели-
ка ложа”, що управляла південними 
штатами.

У 1882 р. перед орденом постали 
нові завдання, коли уповноважений 
представник виконавчого комітету 
Моріц Еллінгер заснував ложу в Бер-
ліні, а в 1885 р. тут було створено “Ве-
лику ложу”. Подальший розвиток ор-
дену привів до створення “Великих 
лож” з резиденціями в Бухаресті й 
Празі та заснування великої кількості 
інших благодійних організацій. Орден 
розпочинає видавати в Америці щомі-
сячний огляд “Мінора”, звіти про його 
діяльність щомісяця надходять до Бер-
ліна, а до Відня — щоквартальні. 

Статут і обряди ордену, написані 
спочатку на ідеш, у 1850 р. були пере-
кладені англійською мовою для членів 
нижчих ступенів посвячення. Для ви-
щих ступенів ордену існують секретні 
статут і обряди, написані на івриті, що 
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доступний для розуміння всім раби-
нам, які формують ці вищі ступені. 
Кількість усіх ступенів посвячення у 
Б.-Б. — 99, що відповідає кількості 
ступенів у всесвітній латентній ма-
сонській піраміді.

Щоб пройти на останній, 99-й, 
ступінь посвячення, потрібно мати без-
доганні юдейсько-масонські родинні 
анкетні дані протягом понад 1500 
років, високий ступінь посвячення 
(близько 95-го) батька чи діда, власні 
бездоганні юдейсько-масонські дані, 
високу активність в ордені і, звичайно, 
належність, починаючи з 34-го ступе-
ня, усіх предків до ідеологічного колі-
на левітів. Уже в 1868 р. всі англійські 
назви лицарів ордену на всіх ступенях 
були замінені назвами на івриті. В цьо-
му ж році Б.-Б. легально розпочав 
співробітництво з Єврейським колоні-
заційним товариством у Лондоні, з 
Israelitische Alliance у Відні, а також 
встановив прямі дружні контакти зі 
своїм братом — легальним, суто єврей-
ським масонським європейським орде-
ном “Альянс ізраіліт універсаль” 
(Alliance Universelle Israelite) в Пари-
жі. Орден у Парижі було засновано в 
1860 р. за наказом усе тієї ж невидимої 
вершини міжнародної юдейсько-ма-
сонської піраміди відомим левітом-
“революціонером” Адольфом Крем’є 
(Ісааком Крем’є), членом французько-
го уряду. У відозві до євреїв світу він 
писав: “Вже недалеко той час, коли всі 
земні багатства світу належатимуть 
євреям!” 

“У 1897 р. виникла жіноча секція 
Бней-Бріт, — повідомляє єврейська 
енциклопедія. — На 1968 р. вона мала 
тисячу відділень у 22 країнах (загаль-
на кількість членів — 135 тис. осіб)”.

На конгресі ордену, що відбувся в 
Чикаго 29 квітня — 3 травня 1900 р., 
була створена комісія, яка мала скли-
кати представників усіх європейських 
та американських філантропічних ор-
ганізацій для спільного вироблення 
планів розвитку промисловості й зем-
леробства серед галісійських євреїв, а 
також для піднесення їхнього розумо-
вого та морального рівня, поліпшивши 
виховання єврейських юнаків. 

У 1920 р. Б.-Б. заявив про ліквіда-
цію таємних статуту й обрядів, а та-
кож усіх видів таємної діяльності. 
Проте ці декларації є типовим взірцем 

дезінформації, постійно присутньої в 
діяльності ордену, який має невидиму 
агентуру й збирає таємну інформацію, 
поряд з проведенням латентних опера-
цій в усіх без винятку куточках світу.

1924 року було створено юнацьку 
секцію Б.-Б., яка в 1970 р. мала 1500 
відділень у багатьох країнах світу (за-
гальна кількість членів — 50 тис.). 
Перші ложі Б.-Б. у Європі з’явилися в 
1882 р. в Німеччині, а відновлено їх 
після Другої світової війни в 1948 р. У 
1970 р. в Європі налічувалось 57 лож, 
розміщених у 12 країнах, а європейсь-
ким центром Б.-Б. стала Франція.

Б.-Б. — це масонство у масонстві: 
до членів цього ордену приймають 
виключно масонів. Це таємна єврейсь-
ка масонська організація, створена за 
системою лож, схожих на інші ма-
сонські системи. Зазвичай члени ложі 
Б.-Б. входять до керівництва єврейсь-
ких політичних партій, а також є чле-
нами лож інших масонських систем: 
наприклад, шотландського ритуалу, 
Великого Сходу Франції, розенкрей-
церів тощо. Таким чином, це, з одного 
боку, забезпечує єдність єврейства, з 
другого, — забезпечує єдність масонст-
ва та його підпорядкованість єврейс-
тву, з третього — через общину й ма-
сонство керує неєврейським оточен-
ням.

Схема “масонства у масонстві” виг-
лядає наступним чином: шотландсь-
кий ритуал має свою ієрархію й органі-
зацію, Великий Схід — свою, розенк-
рейцери — свою; окремі системи не 
змішуються, низові ложі інколи навіть 
ворогують, але в кожній ложі сидять 
невідомі для інших представники Б.-
Б. і спрямовують її діяльність у потріб-
ному напрямі. Ложа Б.-Б. міста Х. 
фактично керує ложами всіх масонсь-
ких систем міста Х. Велика ложа Б.-Б. 
країни фактично керує всіма ложами 
інших масонських систем цієї країни.

У 1974 р. загальна кількість членів 
Б.-Б. становила 500 тис. осіб. У преам-
булі до статуту Б.-Б. цілі організації 
організовані за таким принципом: 
Б.-Б. вбачає свою мету “в об’єднанні 
осіб єврейської віри для роботи, спря-
мованої на задоволення їхніх найваж-
ливіших інтересів та інтересів усього 
людства”. Таким чином, програма Б.-
Б. охоплює сферу, що виходить за межі 
специфічних єврейських проблем.
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Характерним є те, що однією з пер-
ших офіційних масонських структур, 
яка вийшла з тіні в СРСР, стала між-
народна єврейська масонська ложа 
Б.-Б. Дозвіл на її відкриття було отри-
мано особисто від М. Горбачова за по-
данням одного з керівників ордену 
Г. Кіссінджера. У травні 1989 р. єврей-
ський щомісячник у Парижі “L’Arche” 
повідомив, що в Москві 23–29 грудня 
1988 р. гостювала делегація (21 особа) 
французького відділення Б.-Б., на чолі 
з президентом Марком Ароном. Перша 
ложа цього ордену була організована 
під час візиту, а в травні 1989 р. вона 
вже налічувала 63 особи. На той час 
було створено ще дві ложі у Вільнюсі й 
Ризі, а згодом — у Петербурзі, Києві, 
Одесі, Нижньому Новгороді, Ново-
сибірську.

Про справжній характер діяльності 
Б.-Б. можна судити з того, що чимало 
його відділень присвоїли собі назву 
“Ложа Маймоніда”. Маймонід, один із 
найодіозніших іудаїстських лідерів — 
“орел синагоги”, — був ідеологом 
іудейської “винятковості” й “вибра-
ності”, встановлення світового пану-
вання й знищення всіх непокірних 
неіудеїв, насамперед християн.

Еврейская энциклопедия / Под общ. ред. д-ра 
ист. Востока А. Гаркави и д-ра Л. Кацнельсона. — 
СПб., 1906. — Т. 2; Платонов О. Криминальная ис-
тория масонства 1731–2004. — М., 2005.

М. Сенченко

Бойова група — 18 — неонацист-
ська організація Великої Британії 
(цифри 1 і 8 означають порядковий но-
мер відповідних букв англійського ал-
фавіту А і Н (Adolph Hitler). Організа-
ція з’явилася в 1992 р., задекларував-
ши мету: боротьба за збереження 
расової чистоти британського суспіль-
ства; припинення еміграції з країн 
третього світу. Чисельність точно неві-
дома. Організатор кількох деструктив-
них, у тому числі терористичних актів. 
Має контакти з багатьма ультраправи-
ми організаціями не лише Англії, а й  
в ФРН, Нідерландів, країн Сканди-
навії.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Боротьба політична — а) одна із 
форм взаємодії різних політичних сил 
між собою з метою досягнення певних 
політичних інтересів; б) одна із форм 
політичної діяльності (поряд із спів-
робітництвом і суперництвом), що по-
лягає у взаємодії та протиборстві різ-
них політичних сил та їх організацій 
(партій, профспілок, релігійних і куль-
турних об’єднань, озброєних груп і 
т. ін.). Б. п. є тоді, коли бракує або від-
сутній спільний інтерес суб’єктів і сил, 
що є суб’єктами політичних відносин. 
За характером вона може бути мирною 
(зіткнення, протиборство різних груп, 
політичних партій, у тому числі у пар-
ламенті, боротьба між окремими полі-
тичними лідерами, діячами) і немир-
ною (з використанням різних форм 
фізичного насилля, наприклад, дер-
жавний переворот, військовий зако-
лот, громадянська війна).

Б. п. — явище об’єктивно історич-
не, без якого суспільний розвиток фак-
тично неможливий. Геракліт вважав 
боротьбу “мірою усіх речей”, Гегель — 
сутністю діалектичного руху, Дар-
він — основою усього живого, Ясперс 
стверджував, що в межах комунікації 
“боротьба сповнена духом любові”. 
Б. п. тому є поширеним явищем сус-
пільного і політичного життя, що в її 
основі лежить зіткнення інтересів осо-
бистостей, груп, класів, соціальних 
спільнот, партій, груп інтересів і груп 
тиску і т. ін. Об’єктом Б. п. є відноси-
ни власності, оскільки інтереси людей 
найперше забезпечуються за рахунок і 
через власність. Найчастіше політичну 
боротьбу ведуть у формі виборчих про-
цесів, масових акцій, у тому числі й 
збройних конфліктів, громадянських 
війн, страйків, пікетувань, маніфеста-
цій, збройних повстань тощо. Цент-
ральною проблемою Б. п. є влада, заво-
ювання і утримання якої забезпечуєть-
ся шляхом переконання, насильства, 
авторитаризму, тоталітаризму чи де-
мократії (або в складному поєднані 
цих засобів). До основних засобів Б. п. 
насамперед належать різноманітні за-
соби політичної агітації і пропаганди, 
політичні сутички і конфлікти, полі-
тичне насильство, політичний терор, 
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військові засоби. Б. п. ведеться не 
просто для того, щоб послабити свого 
противника, ускладнити реалізацію 
його інтересів і мети, а щоб витіснити 
його з певного політичного простору.

Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Голова-
тий М. Ф. Політичний менеджмент: Навч. посіб. — 
К., 2005; Головатий М. Ф. Соціологія політики: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний 
енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горба-
тенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Политологический 
словарь: В 2 ч. — М., 1994; Рябов С. Г. Політологія: 
словник понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і 
допов. — К., 2001.

М. Головатий

Брати-мусульмани — колабора-
ціоністьке військове угруповання, що 
діє в штаті Джемму-і-Кашмір (Індія). 
Утворилося в 1995 р. з числа колишніх 
бойовиків, які перейшли зі складу од-
нойменної сепаратистської пакис-
танської фракції Халіл-Бега на бік 
уряду Індії. Чисельність — близько 
500 бойовиків. Крім бойових дій, вла-
штовують також акти масового насил-
ля з метою залякування місцевого на-
селення, яке підтримує сепаратистсь-
кий рух.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер Нес-
та Х. Всемирная революция. Заговор против циви-
лизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 2001; 
Політичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Політологічний енциклопедич-
ний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна; В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003; Се-
рис Ютен. Невидимые правители и тайные обще-
ства. — М., 1998.

М. Головатий

Буддизм (санскр. buddha — буди-
ти, пробуджуватися; просвітлений, 

пробуджений) — одна з найстаріших 
світових релігійних систем, що виник-
ла в VI–V ст. до н. е. в Індії. Його за-
сновником вважається Шак’ямуні 
(мудрець із племені Шак’я) — він же 
Сіддхартха Гаутама (Будда), який за-
вдяки самопізнанню прозріває, зна-
йшовши дорогу до порятунку. Від його 
імені й пішла назва релігійної систе-
ми. Водночас Будда не є ні пророком, 
ні месією. Це людина, яка змогла са-
мостійно пояснити життя і знайти 
спосіб досягти нірвани — звільнення 
від страждань, бажань і смертної обо-
лонки. Б. як віровчення, або філосо-
фія, що прагне до абсолюту, має по-
тужні ідейні джерела — систему пер-
вісних релігійних вірувань, міфів, 
світоглядних систем і філософських 
поглядів, які було зафіксовано у Ве-
дах. Ним була успадкована ідея, що 
людина — духовна істота, ув’язнена у 
плоті. Тому вона має прагнути вирва-
тися з матеріального світу і повернути-
ся до Бога. Б. запозичив положення 
про сансару і карму, надавши їм свою 
інтерпретацію. В основі Б. лежить 
віровчення про “чотири благородні іс-
тини”, що були проголошені Буддою 
під деревом Бодхі (пізнання) відразу 
після свого “пробудження”: 1) жити — 
означає страждати; 2) причина страж-
дання таїться в самій людині, яка має 
різні бажання — від прагнення жити 
до жадання насолод, влади, багатства 
тощо; 3) страждання можна припини-
ти шляхом вивільнення від бажань; 
4) шлях припинення страждань. У 
свою чергу, цей шлях складається з 
восьми сходинок: 1) праведне знання 
(правильне судження), яке ототож-
нюється з розумінням життя як поєд-
нання смутку і страждань; 2) праведне 
прагнення — рішучість виявляти 
співчуття до всіх живих істот; 3) пра-
ведна мова (утвердження правди); 
4) праведна поведінка, що включає 
п’ять принципів: а) не шкодити живим 
істотам (не вбивати); б) не брати чужо-
го (не красти); в) утримуватися від за-
боронених статевих контактів (не тор-
катися чужої дружини); г) не виголо-
шувати марних і оманливих промов 
(не обманювати); д) не вживати хміль-
них напоїв (не пиячити); 5) праведний 
спосіб життя, тобто життя за принци-
пами безкорисливості; 6) праведні зу-
силля — зусилля, які спрямовують до 
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добра і віддаляють від зла; 7) праведна 
концентрація (самоаналіз) — уникнен-
ня стану, коли спонукання і бажання 
визначають ставлення; 8) праведна 
техніка медитації (раджа — йога) — 
таке опанування свого тіла і дихання, 
яке сприяє духовній концентрації. 
Святим Письмом Б. є Трипітака — 
збірка, в якій учнями Будди зафіксо-
вано одкровення свого вчителя. Три-
пітака має три пітаки (частини): 
1) Віная-пітака (“кошик правил по-
ведінки”); 2) Сутта-пітака (“кошик 
сутр” — основні положення Б.); 3) Аб-
хідхарма-пітака (“кошик тлумачення 
вчення”). Канонічними книгами вва-
жаються також “Суттаніпата” — збір-
ка поем про Будду і його учнів та 
“Джатакі” — збірка розповідей, казок, 
легенд про 550 перероджень Шак’я-
муні, що передували його останньому 
народженню на землі. Єдиною формою 
організації буддистів є монастирі, де 
ченці зобов’язані дотримуватися пев-
ного статуту, підкорятися загальним 
зборам сангхи (чернечої громади) та 
обраному настоятелю. Для розв’язання 
основоположних проблем віри буддис-
ти збираються на сангіті (собори), яких 
за весь період існування цієї релігії 
було шість. Одним з основоположних 
напрямів буддизму, що утворився 
внаслідок його розколу на зламі І–ІІ 
ст. (і був затверджений на четвертому 
буддійському сангіті), є хінаяна (мала 
колісниця, або вузький шлях спасін-
ня). Цей напрям має ще назву — тхе-
равада, що означає “школа старої муд-
рості”. У хінаяні визначальний акцент 
ставиться на особистому спасінні, на 
особистих зусиллях людини задля 
звільнення від пут сансари. Послідов-
ники хінаяни відмовляються від усьо-
го мирського, вважаючи, що досягти 
святості та нірвани можливо лише че-
рез чернецтво, шляхом багатьох пере-
роджень. Другим напрямом Б. є вчен-
ня махаяна (велика колісниця), 
засновником якого вважається філо-
соф-проповідник Нагараджуна (ІІ–ІІІ 
ст. н. е.). Прибічники махаяни вважа-
ють, що досягти нірвани можуть не 
тільки ченці, а й миряни. Вони дбають 
передусім не про особистий порятунок, 
а про допомогу всім живим істотам, 
щоб привести їх до визволення. В ма-
хаяні по-новому тлумачиться статус 
Будди — він тут уже не людина, а Бог, 

і замість одного Будди з’являється 
кілька: Будда Амітабха (“володар 
раю”), Адибудда (“творець світу”), 
Будда Майтрейя (“Будда майбутньо-
го”) та ін. Реальний Шак’ямуні спри-
ймається як утілення вічного світового 
принципу, його знаряддя. Кожна жива 
істота має природу Будди. У великій 
пошані тут бодхисатви — особи, які 
заслужили перехід до нірвани, але ви-
рішили залишитися на землі заради 
спасіння інших людей. У вченні маха-
яни з’являються судження вже про 
рай і пекло, яких не було в ранньому 
Б. Згодом у лоні махаяни виникає но-
вий напрям — тантризм, який набув 
виразного оформлення у V–VII ст. Тан-
тричний Б. має ще назву ваджраяна 
(алмазна колісниця). Тантризм ґрун-
тується на дотриманні різноманітних і 
складних ритуалів, які заперечують 
миттєвий, швидкий доступ до нірвани. 
Контактуючи з анімістичними релігія-
ми Тибету, з культом бонпо (формою 
шаманізму), тантричний Б. перетво-
рився протягом VII–XIV ст. на ла-
маїзм, що остаточно оформився завдя-
ки реформам тибетського лами Цзон-
хаву (1357–1419). Зберігаючи основні 
положення Б., ламаїзм має свою спе-
цифіку. Це ускладнена обрядовість, 
масове поширення інституту лам, їхнє 
пошанування, беззастережна покір-
ність, яка вважається головною чесно-
тою. Головними текстами ламаїзму є 
канони Ганджур і Данджур. Ламаїсти 
вважають, що тому, хто покладається 
на три сховища (Будду, Дхарму, Санг-
ха) і прагне їх досягти, потрібно само-
му породити Троїсте сховище у влас-
ній свідомості. Щоб оволодіти істин-
ним сховищем — Дхармою (вченням), 
слід просуватися шляхом, який міс-
тить у собі тришикша (три практики): 
адхишила (вищу моральність), адхи-
са-мадхи (вищу медитивну зосеред-
женість) та одхипраджя (вищу муд-
рість).

Унаслідок поєднання філософських 
ідей Б. із традиційною китайською 
мудрістю на початку VI ст. в Китаї ви-
никла течія чань-буддизм (япон. — 
дзен). Назва “чань” походить від “дхіа-
на” (санскр. — зосередження, медита-
ція). Мета чань-буддизму — досягти 
відчуття всіх прихованих глибин і 
знайти прозріння, істину, як це було із 
самим Гаутамою Шак’ямуні. 

Буддизм
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Б. має багато послідовників у світі. 
Крім Індії, чимало його прихильників 
нині є в країнах Південної, Південно-
Східної, Східної Азії (Шрі Ланка, Не-
пал, Лаос, Таїланд, Японія, Корея, Ки-
тай, Монголія, В’єтнам, Бірма, Малай-
зія), а також в Америці та Європі.

Будон Р. История буддизма. — СПб., 1999; Ва-
сильев П. История религий Востока. — М., 1999; 
Эррикер К. Буддизм. — М., 1999; Кочетов А. Буд-
дизм. — М., 1986; Малерб М. Религии человечест-
ва. — М.; СПб., 1997; Сінь Тін. Буддизм — для до-
сконалості цього життя. — К., 1999.

А. Черній 

Буддизм
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припинити”. Виконання В. ц. спричи-
нилося до того, що з 1863 р. видання 
книжок українською мовою було при-
зупинено, перестали видаватися “Ос-
нови”, закривалися недільні школи, 
деяких українських діячів (О. Конись-
кого, П. Чубинського, П. Єфименка, 
В. Лободи, С. Носа та ін.) заслали у 
віддалені частини імперії.

Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике 
властей и русском общественном мнении (вторая 
половина ХІХ в.). — СПб., 2000.

О. Антонюк 

Вандалізм (лат. vandali) — а) вар-
варське знищення культурних та ін-
ших матеріальних цінностей; б) асо-
ціальна діяльність варварів, невігла сів, 
винищувачів творів мистецтва, істо-
ричних пам’яток та інших цінностей.

Сам термін “В.” бере свій початок 
від стародавніх племен вандалів. На 
початку V ст. н. е. на території Захід-
ної Римської імперії почали засновува-
тися своєрідні автономні варварські 
королівства: в південно-західній Га-
лії — вестготів; у південно-східній 
Галії — бургундів; на південному сході 
римської провінції Британії з’явилася 
держава саксів. Верховенства Риму ці 
варварські племена не визнавали, хоча 
певний час і перебували в союзі з імпе-
рією і навіть відіграли помітну роль у 
перемозі римлян над гунами.

Варвари північно-африканські сво-
го часу почали нападати на Європу і 
спустошували побережжя Сардинії, 
Сицилії, Корсики, а в 455 р. увірвали-
ся з моря до Риму і за два тижні стра-
шенно його спустошили. Оскільки не 
все награбоване вдалося повантажити 
на кораблі, варвари просто безглуздо 

Валуєвський циркуляр 1863 р. — 
таємне розпорядження міністра внут-
рішніх справ російського уряду П. Ва-
луєва Київському, Московському і Пе-
тербурзькому цензорним комітетам 
щодо заборони друкування книг ук-
раїнською мовою як духовного змісту, 
так і навчальних й взагалі призначе-
них для первісного читання народом, 
схвалене російським імператором. На 
початку циркуляру його автор зазна-
чав, що питання про “малоросійську 
літературу” набуло актуальності через 
політичні причини, оскільки “при-
хильники малоросійської народності 
звернули свої погляди на масу непро-
світницьку, і ті з них, які прагнуть 
здійснити свої політичні задуми, взя-
лися під приводом поширення писем-
ності за видання книг для первісного 
читання, букварів, граматик, геогра-
фії тощо”. При цьому у циркулярі 
П. Валуєв цинічно заявив, нібито 
“більшість малоросіян... досить ґрун-
товно доводять, що ніякої окремої ма-
лоруської мови не було, немає і не 
може бути і що наріччя їх, яке вжи-
вається простолюдом, є та сама росій-
ська мова, тільки зіпсована впливом 
на неї Польщі”. Супротивників підхо-
ду до української мови як до “півден-
норуського наріччя” звинувачували в 
“сепаратистських задумах, ворожих 
Росії і згубних для Малоросії”. Стосов-
но друкування книг малоросійською 
мовою цим циркуляром цензурному 
відомству було дано вказівку, “щоб до 
друку дозволялися тільки такі твори 
цією мовою, які належать до галузі 
красного письменства; пропускання ж 
книг малоруською мовою як духовного 
змісту, так і навчальних, і взагалі при-
значених для початкового читання, 
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знищували його, звідки й вважається, 
власне, походження терміна “В.”

Актів В. історія, людство знають до-
сить багато до сьогоднішнього часу. В. 
природно є обов’язковим “супутни-
ком”, “атрибутом” воєн і військових 
конфліктів, геноцидів, депортацій ок-
ремих народів, переслідувань людей за 
віру, утвердження, переконання. При 
цьому В. важко піддається упереджен-
ню, має величезні руйнівні наслідки, 
як то було, зокрема, в роки Другої сві-
тової війни, та й у всіх війнах ХХ ст. В. 
має вияви і в мирні часи, скажімо в то-
талітарному СРСР, коли нищилися 
храми, музеї, інші витвори людських 
рук і розуму тільки тому, що не від-
повідали і не слугували комуністичній 
ідеї та ідеології. З 1917 р. в Росії акти 
В. освячувалися і виправдовувалися як 
засіб боротьби більшовиків-комуністів 
за впровадження і зміцнення “комуніс-
тичної” культури, формування “вели-
кої” спільноти — “радянський народ”.

Окремі вчені (М. Осушний, А. Кова-
ленко, О. Ткач) виокремлюють такі 
види В., які чиняться: а) за наказом 
формальних лідерів; б) під тиском гру-
пи; в) для досягнення певної мети, 
майнової або іншої, наприклад, що 
диктується політичним, націоналіс-
тично-екстремістським або релігійним 
фанатизмом; г) як самоціль для отри-
мання задоволення — у зв’язку з де-
формованою системою цінностей осо-
бистості; д) для розрядки стану фруст-
рації стресу. Вважається, що поняття 
“В.” можна певною мірою застосувати 
і до бешкетування, хуліганських дій 
фанатично налаштованих прихильни-
ків музики, спорту тощо.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Обушний М. І. Політоло-
гія: Довід. / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, 
О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Со-
циологический энциклопедический словарь: На 
русском, английском, немецком, французском и 
чешском языках / Ред.-коорд., акад. РАН Г. В. Оси-
пов. — М., 1998; Соціальна філософія: Короткий 
енцикл. слов. / Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, 
М. І. Горлач. — К.; Х., 1997; Термінологічний слов-
ник з культурології / Авт.-уклад.: Н. Ю. Больша, 
Н. І. Єфімчук. — К., 2004.

М. Головатий

Варварство (лат. barbari, від грец. 
barbaros — чужоземець) — а) грубість; 

б) за Л. Мор ганом — період первісної 
історії, що наступає після дикунства і 
передує цивілізації; в) за Ф. Енгель-
сом — період розквіту і розпаду родо-
вого ладу і становлення класового сус-
пільства. Вважається, що в запропоно-
ваній у 60-х роках XVIII ст. 
шотландським філософом А. Фергюсо-
ном періодизації і усталеній в європей-
ській науці XVIII–XIХ ст. — це також 
другий період після дикості перед 
цивілізацією. Л. Морган вважав, що В. 
почалося з винайдення гончарства і за-
кінчилося виникненням писемності.

У вузькому визнанні під В. ро-
зуміють розбійницькі війни, расизм, 
геноцид, безглузде знищення культур-
них і матеріальних цінностей, а відтак 
В. тісно переплітається з вандалізмом. 
Звідси В. — це визначення негрецько-
го світу, а варвар — нелюд. Уже в епо-
ху В. людство створює перші ро-
доплемінні суспільні об’єднання, од-
нак воно залишається під переважним 
впливом природно-біологічних фак-
торів життя. В. не має якихось “верх-
ніх” чи “нижніх” меж, його рецидива-
ми може бути інтелектуальна, духовна 
нерозвиненість, відсталість, примі-
тивізм, що іноді межують з бездухов-
ністю, нелюдяністю, а то й антидухов-
ністю. В. тісно переплітається з ванда-
лізмом, який пов’язують із знищенням 
Римської імперії варварами. У такому 
поєднанні В. — це своєрідне визначен-
ня (виокремлення) негрецького світу, 
а варвар уявляється як нелюд, людина 
низького рівня розвитку, культури, 
свідомості тощо. Поняття “В.” є пря-
мою протилежністю цивілізації. Ре-
альний конфлікт між “варварством” і 
“цивілізацією” — це одна з найваж-
ливіших проблем історії, особливо су-
часної.

Перші цивілізовані суспільства, які 
зародилися в давнину на Стародавньо-
му Сході, відчули свою ідентичність в 
результаті протиставлення із суспільс-
твами, які мали інший, нижчий рівень 
організації і культури. На цій підставі 
виникла ідея “варварських” соціумів. 
Щодо терміна “варвари”, то він виник 
в античній Греції і використовувався 
для позначення нееліністичних на-
родів Середземномор’я, з якими греки 
ділили владу над цим регіоном. Варва-
рами називали, головним чином, цент-
ральноазійських кочівників, які, за 

Варварство
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визначенням еллінів, знаходилися на 
стадії “дикунства”, хоча багато з них 
на той час мали досить високий рівень 
розвитку.

Концепція “В.” ніколи не була ста-
лою, вона розвивалася відповідно до 
розвитку поняття “цивілізація”. Хоча 
варварами насамперед вважали кочів-
ників-скотарів, саме поняття “варвар” 
було скоріше певним міфічним обра-
зом, як вияв гордині, упередженості 
цивілізованої людини стосовно інших 
людей. Тобто “цивілізовані” народи 
значною мірою абсолютизували, іде-
алізували своє життя, рівень розвит-
ку. Так, античні греки до “варварів” 
відносили скіфів, персів, єгиптян і на-
віть тих греків, які не відповідали їх-
ній моделі, уяві про справжніх еллінів. 
Племена аріїв, завоювавши Індію, вва-
жали варварами корінних дравідів. 
Араби називали варварами високо-
розвинених у культурному відношенні 
персів, а пізніше, в середньовічній Єв-
ропі, одні германські племена назива-
ли “варварами” інші. Германці нази-
вали також “варварами” слов’ян, анг-
лійці — шотландців, валійців, 
ірландців і т. ін. Після того, як понят-
тя “В.” стало менше вживатися стосов-
но окремих народів, його почали вико-
ристовувати на означення певної, 
більш низької за рівнем розвитку 
культури. Оксфордський словник анг-
лійської мови подає його так: “Вар-
вар — це людина, яка говорить, одя-
гається і їсть не так, як ми: коротко 
кажучи невихованість його настільки 
велика, що він не дотримується вста-
новлених норм нашого повсякденного 
життя”. Отже, спроби західних і аме-
риканської цивілізацій певним чином 
уніфікувати культурний розвиток ба-
гатьох народів на засадах, зокрема, 
так званої масової культури, завдає ве-
ликої шкоди поступальному розвитку 
багатоманітності культур народів сві-
ту. В. має вияви і в наш час у формі: 
створення і нагромадження зброї, без-
глуздого, нестриманого діяння на шко-
ду природі тощо.

Брокгауз Ф. А.,  Ефрон И. А. Энциклопедичес-
кий словарь. Современная версия. — М., 2005; 
Волков Ю. Г.,  Поликарпов В. С. Человек: Энцикл. 
слов. — М., 1999; Корінний М. М., Шевченко В. Ф. 
Короткий енциклопедичний словник з культури. — 
К., 2003; Політологічний словник: Навч. посіб. для 

студ. вищ навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Социологический  эн-
циклопедический словарь: На русском, английс-
ком, немецком, французском и чешском языках / 
Ред.-коорд. акад. РАН Г. В. Осипов. — М., 1998; 
Соціальна філософія: Короткий енцикл. слов. / Заг. 
ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. — К.; 
Х., 1997; Термінологічний словник з культурології / 
Авт.-уклад.: Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук. — К., 
2004; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический сло-
варь. — М., 1997.

М. Головатий

Велике біле братство (ВББ) — 
різновид новітньої синкретичної ре-
лігії, яка належить до так званих кено-
систичних віросповідань, особливістю 
яких є прийняття на Землі сущої лю-
дини як божества. Окремі дослідники 
не вважають ВББ релігійним феноме-
ном. Започаткувало свою діяльність 
ВББ у 1990 р. в Києві, очолив його 
фахівець у галузі кібернетики, кан ди-
дат фізико-математичних наук Ю. Кри-
воногов. ВББ має ще одну назву — 
“ЮСМАЛОС”, що розшифровується 
так: ЮС — Юоан Свамі (сам Кривоно-
гов), МА — Марія Деві (на той час його 
дружина Марія Цвигун), ЛОС — Логос 
(Ісус Христос). Предтечами ВББ були 
створені Кривоноговим самодіяльні — 
Інститут Людини (1988), а згодом Інс-
титут Душі “Атма” (1989), який з трав-
ня 1990 р. перейменовується у всесо-
юзний, а згодом — міжнародний. Цей 
інститут називався “науково-релігій-
ною громадою посвячених” і викону-
вав фактично роль повноцінного 
релігійного об’єднання, а також висту-
пив офіційним засновником релігійної 
громади, що була зареєстрована в бе-
резні 1991 р., лише юридично офор-
мивши існування де-факто ВББ. Ста-
тут Інституту було взято за основу при 
складанні програми релігійної грома-
ди, а структура (керівник — “вчитель”, 
працівники — “посвячені”, слухачі 
лекцій — “учні”, “ті, хто пізнають”) 
стала основою новоствореного релігій-
ного об’єднання, члени якого вважали 
себе “продовжувачами традиції Вели-
ких Посвячених”.

Новітній релігійний рух, проголо-
сивши себе надрелігією, епохальною 
релігією майбутнього, характеризуєть-
ся такими рисами: 1) намагання синте-
зувати елементи традиційних релігій 
(буддизму, християнства, кришнаїз-
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му), і східних філософій; 2) запозичен-
ня теософських ідей; 3) звернення до 
біоенергетичних теорій і окультних 
доктрин, серед яких домінують уяв-
лення про загальні зв’язки між еле-
ментами Всесвіту, між смислом слова 
та його визначеннями в Кабалі; 4) ме-
тафізичні концепції, які передбачають 
існування інопланетних цивілізацій; 
5) використання в релігійній практиці 
психотехнічних прийомів східних 
культів і різноманітних технік сучас-
ної психотерапії. До відмітних ознак 
ВББ належить також: есхатологізм; 
харизматичність лідерів; однозначна, 
доведена до кеносистизму, віра у пра-
воту вчення та непогрішність про-
повідника; відповідна система залу-
чення неофітів; чіткий організаційний 
устрій: прихильники, посвячені (іні-
ційовані, повноцінні члени), апосто-
ли — хрестителі на чолі з архієписко-
пом церкви, який підпорядковувався 
безпосередньо “Живому Богу” (М. Цви-
гун) і “пророку Живого Бога” (Ю. Кри-
воногову). Кінцева мета руху “білих 
братів” — встановлення “епохи Матері 
Світу”, передумовою чого мало бути 
“поширення по всьому світу вчення 
Живого Бога”. На переконання членів 
братства, після “страшного суду” вря-
туються тільки ті, хто визнає “Живого 
Бога Марію Деві Христос”.

Морально-етичною основою віро-
вчення “білих братів”, що визнає існу-
вання зла, гріха та моральних наслід-
ків за вчинки, є закон карми. Душа 
розуміється як духовна сутність, що 
визначає життєві стани і здібності лю-
дини. Вона вважається невіддільною 
від Бога вічною енергетичною субстан-
цією, яка після смерті одного фізично-
го тіла переходить в інше. Душа (“бо-
жественна частинка”, протиставляєть-
ся тілу (“уособлення зла”, “кайдани 
сатани”). Її вдосконалення досягається 
медитативною практикою та шляхом 
відмови від чуттєвих задоволень. 
Своєрідним компромісом між східни-
ми та християнськими моральними 
нормами стало твердження про індиві-
дуальне спасіння, що потребує віри у 
спокутну жертву Марії Деві, яка пос-
тавала як земне уособлення поєднаних 
на небесах двох божественних сутнос-
тей — Ісуса Христа та Богоматері і як 
прийдешній триєдиний Бог, поєдную-
чи три іпостасі в одній особі. 

Відречення “білобратчиків” від ма-
теріального життя (“світу зла”) приз-
вело до несприйняття ними родинних 
зв’язків, суспільних інтересів. “Абсо-
лютне зло” зображувалося у вигляді 
своєрідної “ієрархії Темряви”, що про-
тистоїть “ієрархії Світла”, тобто ВББ. 
Будь-яка соціально-політична система 
поціновувалася як “сатанинська”. 
Поступово діяльність братства набува-
ла відверто антисуспільного спряму-
вання. Поділ людей на “білих” і “чор-
них” логічно не міг не спричинити на-
рощування деструктивних чинників у 
діяльності об’єднання, провокування 
конфліктів і конфронтації “з усіма”. 
Від початку 1991 р. “білі брати” здійс-
нили кілька несанкціонованих масо-
вих акцій (20 січня 1991 р., 21 квітня 
1991 р. та 10 листопада 1993 р.) на те-
риторії та поблизу Софіївського собору 
(м. Київ), якому вони надавали особ-
ливого містико-символічного значен-
ня і визнавали спеціально побудова-
ним для них храмом Матері Світу. 
Саме від цього храму, на їхнє переко-
нання, почнеться “відродження духов-
ного центру Всесвіту — Києва”. Конф-
ронтації з органами влади набули особ-
ливої гостроти після припинення 
будівництва у Києві храму-ашраму й 
скасування 11 березня 1992 р. викон-
комом Київської міської ради народ-
них депутатів реєстрації статуту 
релігійної громади ВББ і, особливо, 
після порушення 30 березня того само-
го року міською прокуратурою кримі-
нальної спра ви щодо Ю. Кривоногова і 
М. Цвигун за фактами посягання на 
здоров’я громадян під виглядом вико-
нання релігійних обрядів. Відкрита 
конфронтація з органами державної 
влади суперечать нормам християнсь-
кої моралі (смиренність, несупротив 
злу, любов до ближнього, вся влада від 
Бога тощо) та заявам лідерів ВББ про 
християнську сутність їхньої конфесії. 
Декларована універсальність новоут-
вореної релігії заперечується наявніс-
тю в положеннях її віровчення і в ме-
тодах практичного впровадження оз-
нак ворожнечі до інших вірувань, 
пропаганда національної та релігійної 
винятковості. Тому правоохоронні ор-
гани припинили його функціонуван-
ня, а над лідерами — Ю. Кривоного-
вим і М. Цви гун у 1994–1995 рр. від-
бувся суд. 
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Із виходом М. Цвигун з ув’язнення 
(1997 р.) і відходу від неї Ю. Кривоно-
гова, ВББ зазнало певної трансформа-
ції. Так, основа віровчення нині тлу-
мачиться як любов до всього сущого, 
гармонія між небесним і земним, ду-
ховним і матеріальним, зовнішнім і 
внутрішнім, чоловічим і жіночим на-
чалами. Символічно це відображає рів-
нобічних хрест Матері світу — основ-
ний символ ВББ. Нині діяльність 
братства малопомітна.

Гринько В. Велике Біле Братство як неорелігій-
ний феномен. — К., 1998; Дудар Н., Филипович Л. 
Нові релігійні течії в Україні. — К., 2000; Нетради-
ційні релігійні та містичні об’єднання України. — К., 
2000; Черній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній 

Великодержавність — властиві 
певній державі та її громадянам на-
строї, почуття, позиції деякої зверх-
ності, переваги над іншими державами 
і народами. Термін “В.” пов’язаний з 
величчю одних  держав і значно ниж-
чим рівнем розвитку, силою тощо ін-
ших держав. За радянських часів В. 
безпосередньо пов’язували з автори-
тарно-диктаторсь кими методами прав-
ління та способами організації націо-
нального життя, коли домінували ка-
зармені, феодально-деспотичні способи 
національно-державного управління. 
На підґрунті імперського, проімпер-
ського підходу до розв’язання соціаль-
них, національних і міжнаціональних 
проблем сформувався великодержав-
ний шовінізм, як ідеологія і практика 
політичної, соціальної зверхності од-
них націй, народів над іншими. Така 
політика була притаманна російсько-
му царизму, пізніше її активно впро-
ваджувала більшовицька влада, пере-
творивши країну в тюрму народів. 
Вважають, що термін “великі держа-
ви” увійшов до політичного лексикону 
і міжнародного права з часу Віденсько-
го конгресу (1814–1815) і був вико-
ристаний на позначення держав, що 
відіграють провідну роль у світовій 
політиці і міжнародній політиці. Піс-
ля Другої світової війни (1939–1945) 
відповідно до Статуту ООН юридичним 
статусом великих держав володіли 
СРСР, США, Англія, Франція, Китай, 
що були постійними членами Ради 
Безпеки. Велич держави нині зумо-

влюють і пояснюють не лише її потен-
ціалом, участю у світових суспільних 
процесах, а й демократизмом внутріш-
нього устрою, рівнем соціального за-
безпечення громадян, використання 
нових, прогресивних технологій тощо. 
Великі держави, це не просто країни з 
великою територією і чисельним насе-
ленням, а такі, що володіють потуж-
ним потенціалом — економічним, вій-
ськовим, технічним, і мають поміт-
ний, а то й визначальний вплив на 
інші країни. Нині великими держава-
ми вважають найперше країни — чле-
ни Великої сімки, а також країни, які 
є постійними членами Ради Безпеки 
ООН. Автори Короткого оксфордсько-
го політичного словника називають 
Велику сімку “клубом розвинених ін-
дустріальних держав, керівники яких 
зустрічаються щороку для обговорен-
ня важливих економічних, фінансових 
і політичних питань”. У 1975 р. таки-
ми країнами були — Німеччина, Бри-
танія, США, Франція, Японія та 
Італія, а в 1976 р. до них приєдналася 
Канада. З 1991 р. у зустрічах Великої 
сімки брали участь і президенти Росії. 
Після повної участі Росії на Бірлінгем-
ській зустрічі (січень 1998 р.) Велику 
сімку стали називати Великою вісім-
кою. Характерно, що Велика сімка не 
має статуту, формальних правил і пос-
тійного секретаріату, хоча порядок 
денний зустрічей заздалегідь узгод-
жується. Традиційно на зустрічах Ве-
ликої сімки обговорюються макроеко-
номічні питання, а також питання ши-
роких політичних, фінансових та 
інших взаємин.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Короткий оксфордський 
політичний словник: Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, 
А. Маклімана. — К., 2005; Мала енциклопедія етно-
державознавства / НАН України. Ін-т держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко 
(відп. ред.) та ін. — К., 1996; Політологічний енцик-
лопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За 
ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горба-
тенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; Ря-
бов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — 2-ге 
вид., переробл. і допов. — К., 2001; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Верховний комісар ОБСЄ у спра-
вах національних меншин — поса-

Верховний комісар ОБСЄ у справах 
національних меншин
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да запроваджена в 1992 р. держава-
ми — учасниками Організації з безпе-
ки та співробітництва в Європі з метою 
забезпечення “раннього реагування” 
на проблеми національних меншин, 
що здатні становити загрозу миру й 
стабільності. Мандат В. к. ОБСЄ у 
с. н. м. характеризує його як “інстру-
мент запобігання конфлікту на якомо-
га ранішій стадії”. Його завдання — 
здійснити “раннє запобігання” і у від-
повідних випадках “ранні дії на 
якомога ранішій стадії” щодо напру-
женості, пов’язаної з проблемами на-
ціональних меншин, коли вони ще не 
вийшли зі стадії раннього попереджен-
ня, але можуть, за висновками Верхов-
ного комісара, розвинутися “до конф-
лікту в межах ОБСЄ”. На В. к. ОБСЄ у 
с. н. м. покладено подвійну місію: по-
перше, намагатися стримувати й 
розряджати напруженість, а по-друге, 
діяти як “тріп-віре”, попереджуючи 
ОБСЄ про небезпеку щоразу, коли така 
напруженість загрожує розвинутися 
до рівня, що він уже не зможе стриму-
вати їх засобами, які має у своєму роз-
порядженні. Тобто мандат В. к. ОБСЄ 
у с. н. м. уповноважує його діяти опе-
ративно, попереджуючи конфлікт, і 
передбачати довготермінові перспек-
тивні кроки у справі зменшення стій-
ких напруженостей, які можуть спри-
чинити широкомасштабний конфлікт. 
Важливу роль у діяльності В. к. ОБСЄ 
у с. н. м. відіграють такі аспекти його 
мандата: 1) адекватне поєднання неза-
лежності й відповідальності перед 
“політичними” органами ОБСЄ з чіт-
кими керівними вказівками щодо обох 
елементів; 2) достатня доступність 
політичної  підтримки у межах ОБСЄ, 
якщо в  якомусь конкретному випадку 
він потребуватиме такої підтримки; 
3) кон фіденційність, що дає змогу ви-
користовувати тіньову превентивну 
дипло матію; 4) достатня свобода вибо-
ру співрозмовників, здатних давати 
інформацію й оцінювати окремі ситуа-
ції. Нарешті, мандат виразно вказує 
на особливу важливість суворої неупе-
редженості, якої Верховний комісар 
має дотримуватись в усіх сферах своєї 
діяльності.

Мандат містить низку положень, 
які обмежують свободу дій В. к. ОБСЄ 
у с. н. м. Недвозначно виключено з 
мандата індивідуальні проблеми пред-

ставників національних меншин. Ман-
дат Верховного комісара не дозволяє 
йому розглядати проблеми національ-
них меншин у ситуаціях організова-
них терористичних актів чи спілкува-
тися з будь-якою особою чи організа-
цією, яка практикує тероризм і 
насилля або публічно мириться з 
ними.

На пост Верховного комісара при-
значаються відомі міжнародні діячі 
терміном на три роки, який може бути 
продовжений не більше ніж на один 
трирічний термін. Основні форми ро-
боти — безпосередні особистісні кон-
такти із зацікавленими сторонами, 
консультації, проведення круглих 
столів, підготовка звітів Голові ОБСЄ. 
У разі, якщо В. к. ОБСЄ у с. н. м. ро-
бить висновок, що ситуація переростає 
у конфлікт, або коли його можливості 
вичерпані, він інформує про це чинно-
го Голову ОБСЄ.

Права  людини в Україні: Інформ.-аналіт. бюл. 
Українсько-Американського Бюро захисту прав 
людини. — К., 1998. — Вип. 21.

О. Антонюк

Верховний комісар ООН з прав 
людини — посада, запроваджена 
1993 р. в структурі ООН з метою заохо-
чення, захисту та нагляду за дотри-
манням громадянських, соціальних, 
економічних і культурних прав люди-
ни, оптимізації існуючих механізмів 
захисту цих прав, здійснення з цією 
метою діалогу з урядами держав, полі-
тичними і громадськими організація-
ми і рухами. Призначає В. к. ООН 
з п. л. Генеральна Асамблея ООН тер-
міном на чотири роки. Він безпосеред-
ньо підпорядкований Генеральному 
секретарю ООН, подаючи на розгляд 
Генеральної Асамблеї щорічні доповіді 
з дотримання прав людини.

Основи демократизації: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2002.

М. Головатий

Верховний комісар у справах бі-
женців — Управління верховного ко-
місара ООН у справах біженців 
(УВКБ). Створене Генеральною Асамб-
леєю ООН 1 січня 1951 р. для правово-
го захисту і матеріальної допомоги бі-
женцям у разі необхідності, якими 

Верховний комісар ООН з прав людини
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згідно зі статусом є особи, що перебу-
вають поза межами країни свого по-
ходження. Основним завданням УВКБ 
є пошук постійних і ефективних рі-
шень проблем біженців на суто гуман-
ній і неполітичній основі. Обирається 
В. к. у с. б. Генеральною Асамблею 
ООН і подає їй доповіді. Місцем розта-
шування Управління Верховного комі-
сара у справах біженців є Женева (Па-
лац націй). За плідну роботу із сприян-
ня біженцям В. к. у. с. б. у 1954 р. було 
нагороджено Нобелівською премією 
миру.

Даниленко В. И.  Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000.

М. Головатий

Виборці (elector, voter) — а) особи, 
які беруть участь у виборах або мають 
на це право; б) громадяни, які вклю-
чені до списку тих, хто має право бра-
ти участь у чергових виборах; в) грома-
дяни, які мають право безпосередньо 
голосувати за того чи іншого кандида-
та на посаду президента країни, глави 
уряду, а також у місцеві органи влади. 
Першими В. в історії були давні греки, 
які ходили на народні зібрання і голо-
сували підняттям руки. Іноді вони ко-
ристувалися білими або чорними ку-
лями. В Україні до початку виборів 
складають списки виборців. Цим без-
посередньо займаються на виборчих 
дільницях, заносячи до таких списків 
усіх громадян, які проживають на те-
риторії конкретної дільниці і яким на 
день виборів виповнилося 18 років. Не 
включають у списки громадян, визна-
них судом недієздатними з причин 
психічного захворювання, а також 
осіб, які перебувають у місцях позбав-
лення волі та на примусовому лікуван-
ні. Будь-які інші обмеження виборчих 
прав, безпідставна відмова у включен-
ні до списку виборців є порушенням 
прав людини і дискримінацією. Участь 
громадянина у виборах, його голосу-
вання за ту чи ту партію або політика 
фактично є своєрідною угодою між 
ним і певною політичною силою про 
тимчасове передання потенцій влади 
від першого до другої. З поняттям “В.” 
тісно пов’язане інше — “виборщики”. 
Так називають осіб, яких безпосеред-
ньо обирають вибори і які уповнова-
жені на остаточне обрання на виборну 

посаду в разі двоступеневих або бага-
тоступеневих виборів. Так здійснюєть-
ся обрання президента США, так було 
на виборах до Державної Думи у доре-
волюційній Росії.

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 
2003; Політологічний  словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Рябов С. Г. Політоло-
гія: словник понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. 
і допов. — К., 2001; Халипов В. Ф. Власть: Крато-
логический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Видавець — особа, яка здійснює 
підготовку і випуск якого-небудь ви-
дання; суб’єкт підприємницької діяль-
ності, який здійснює функції ма-
теріально-технічного забезпечення ви-
дання друкованого засобу масової 
інформації на підставі пред’явлення 
засновником (співзасновниками) сві-
доцтва про державну реєстрацію і ук-
ладеного між ними договору.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001; Мас-медіа у термінах і виз-
наченнях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Ук-
раїнське законодавство: засоби масової інформа-
ції. — К., 2004.

Ю. Бондар

Види передвиборної агітації — 
сукупність форм і засобів ведення агі-
тації, метою якої є роз’яснення політи-
ки, здобуття голосів виборців на ко-
ристь якоїсь політичної партії (блоку), 
політика. Для передвиборної агітації 
використовують збори, мітинги, де-
монстрації, пікети, публічні дебати, 
“круглі столи”, прес-конференції, пуб-
лікації в пресі, аудіо- та відеоролики, 
передачі та програми, політичну рек-
ламу на носіях зовнішньої реклами, 
агітаційні листівки, плакати, концер-
ти, вистави, публічні заклики на під-
тримку партії (блоку) — суб’єкта 
ви борчого процесу чи кандидата в де-
путати та інші форми і засоби перед-
виборної агітації, що не суперечать 
Конституції та законам України.

Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: 
ресурси, технології, маркетинг. — К., 2001; Ук-
раїнське законодавство: засоби масової інформа-
ції. — К., 2004.

Ю. Бондар

Види передвиборної агітації
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Випуск видання — опублікування 
накладу видання; окремо видана час-
тина серіального (періодичного, про-
довжуваного, серійного) видання, що 
має свій порядковий номер чи власну 
назву. Розрізняють також ненумеро-
вані, нумеровані, зведені, здвоєні, спе-
ціальні В. в. 

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Словник книгознавчих 
термінів. — К., 2003.

Ю. Бондар

Витоки етнократії (грец. ethnos — 
народ і kratos — сила, влада) — форма 
політичної влади, за якої здійснюється 
управління економічними, політични-
ми, соціальними і духовними процеса-
ми на основі монополії національних 
(етнічних) інтересів домінуючої етніч-
ної групи на противагу інтересам ін-
ших націй і народів. Етнократія висту-
пає як державно-політична практика, 
де нація розуміється як одержавлений 
етнос. Ця практика зводиться до безу-
мовного панування в структурах полі-
тичної влади еліти домінуючого (не 
обов’язково чисельно переважаючого) 
етносу і охоплює, залежно від регіо-
нальних особливостей, цілий спектр 
адміністративно-політичних програм і 
методів здійснення владних повнова-
жень — від геноциду до федералізації 
багатоетнічної країни на основі регіо-
нальної автономії.

В. е. як політичної практики вияв-
ляються в широкому історичному кон-
текстні: від давньої і найпоширенішої 
форми встановлення влади переможця 
від імені свого народу у війнах між 
племенами і народами в період форму-
вання імперій та утворення на їх улам-
ках моноетнічних і поліетнічних дер-
жавних об’єднань. Етнократичні тен-
денції в житті людства відчутніше 
виявилися в період Нової і Новітньої 
історії, що співпадає з процесом фор-
мування нації і створення національ-
них держав. В. е. виявляються в різ-
них варіантах, але сутність їх єдина — 
владні повноваження концентруються 
в політичній еліті однієї етнічної гру-
пи, яка займає панівне положення сто-
совно інших етнічних груп, при цьому 
влада використовується в інтересах 
насамперед етнічної групи. В. е. вияв-
ляються не відкрито, а камуфлюються 

під спектр соціально-політичних, 
культурно-освітніх засад суспільного 
життя, що не завжди вказує на сут-
ність ентократії, як антигуманної та 
антидемократичної політичної ідеоло-
гії і політичної практики. Об’єктивно 
В. е. виявляються в абсолютизації і гі-
пертрофії етнічного інтересу, перебіль-
шенні його значущості серед інших со-
ціальних цінностей. В. е. також корі-
няться в слабкості демократичних 
засад суспільного життя, відсутності 
інститутів і атрибутів громадянського 
суспільства та низької політичної 
культури суспільства. 

Суб’єктивні чинники В. е. схарак-
теризував у своїй праці “Відкрите сус-
пільство і його вороги” К. Поппер. Він 
стверджував, що розіграш “етнічної 
карти” — практично безпрограшний 
варіант для політичного діяча, “це 
найдешевший і найнадійніший спосіб, 
за допомогою якого просувається полі-
тик, якому більше нічого запропонува-
ти” для справжнього позитивного роз-
витку суспільства. В. е. втілюються в 
етнократичних режимах, які зазвичай 
зацікавлені в підтримці й розширенні 
напруженості в суспільстві. Пріорите-
ти етнічних чинників над громадянсь-
кими правами й свободами призводить 
до того, що етнократія дедалі перерос-
тає в національно-обмежену бюрокра-
тичну владу. Це створює загрози і 
 небезпеки демократичному розвитку 
суспільства. Тому формування і утвер-
дження в суспільствах, що трансфор-
муються, справді правової, демокра-
тичної, соціальної держави, грома-
дянського суспільства — створюють 
сприятливі умови для запобігання і об-
меження В. е. в перетворення їх на 
ідеологію, політику і практику ет-
нократизму. 

Етнічний довідник: У 3 ч. / Ч. 1: Поняття та тер-
міни. — К., 1997; Поппер К. Відкрите суспільство і 
його вороги. — К., 1992; Тощенко Ж. Т. Этнокра-
тия: история и современность. — М., 2003.

В. Волобуєв 

Вища рада ісламської револю-
ції — парасолькова військово-політич-
на структура опозиційних організацій 
і угруповань шиїтської общини Ірану. 
Створена під назвою Вища асамблея 
ісламської революції у 1979 р., але ос-
таточно структуризувалася до 1982 р. 

Випуск видання
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на території Ірану. Знаходиться під ве-
ликим впливом фундаменталістських 
релігійних концепцій і фактично пре-
тендує на статус уряду Іраку у визнан-
ні. Ставила за мету повалення режиму 
С. Хусейна і створення ісламської рес-
публіки в Іраку. Більша частина керів-
ництва знаходиться в Тегерані. Чи-
сельність сягає близько 10 тис. осіб. 
Має польові військові формування, за-
рубіжні представництва. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Вікаріарне розселення (від лат. 
vicarius — заступник) — близькі за по-
ходженням і ознаками етнічні утво-
рення, які заселяють різні території 
або одну й ту саму територію, але від-
мінні в ландшафтно-кліматичному 
плані райони, а також території, що 
знаходяться в межах різних держав. 
Термін “вікарні (вікаруючі)” запози-
чений із біології. Ним позначують 
споріднені види рослин або тварин, 
поширених в різних ареалах (геогра-
фічний вікаріат), а також ті близькі 
види, які поширені в одному ареалі, 
проте в різних екологічних умовах 
(екологічний вікаріат). В. р. утворю-
ється в результаті етнічної диверген-
ції. Явища В. р. вчені фіксують як 
такі, що відбувались від самого почат-
ку історичного формування етнічних 
спільнот. Наприклад, іменьківська 
культура IV–VII cт. на території Се-
редньої Волги мала риси, подібні до 
рис зарубинецької, черняхівської 
культур. Окремі вчені-археологи вис-
ловлюють думку, що носії іменьківсь-
кої культури — слов’яни, які переко-
чували на схід, у Середнє Поволжя 
(Урало-Поволзький регіон), і з часом 
асимілювали деякі тюркські племена, 
які зустрілися на їхньому шляху. Сто-
совно інших слов’янських груп носії 
іменьківської культури знаходяться у 
вікарних стосунках. Вікарні стосунки 
можуть виникнути на ґрунті усамо-
стійнення мов, яке викликане утво-
ренням нових держав. Нині на тери-
торії колишньої Югославії замість 
 однієї сербсько-хорватської мови ви-
никають чотири мови. Носії цих мов 
намагаються ствердити їх як елемент 

творення нових держав, нових етно-
культурних утворень. Характер сто-
сунків між сербами, хорватами, бос-
нійцями, чорногорцями таким чином 
поступово набирає характеру вікарних 
стосунків.

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: 
проблеми становлення, розвитку і сучасний стан. — 
Л., 2002; Викарирующие (викарные) виды // 
Большая сов. энцикл. — М.: Сов. энцикл. — Т. 5; 
Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударс-
твенный период. — К., 1990.

В. Ятченко 

Вікінг — напіввоєнна молодіжна 
група неофашистського спрямування в 
Норвегії. Чисельність — кілька десят-
ків молодих людей. Бойовики групи 
організовують періодичні акції фізич-
ного насилля і залякування, які спря-
мовують проти емігрантів з країн тре-
тього світу, в тому числі організовують 
підпали, пожежі. Є дані, що більша 
частина бойовиків організації одночас-
но є членами молодіжної організації 
Прогресивної партії Норвегії.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Вірменська революційна феде-
рація дашнакцутюн — транснаціо-
нальна військово-політична організа-
ція вірменської діаспори. Має велику 
історію. Перші структури цієї органі-
зації виникли ще наприкінці XIX ст. у 
формі специфічної політичної партії 
(установчий з’їзд відбувся в 1990 р. в 
Тбілісі). Головна мета — встановлення 
контролю над усією територією істо-
ричної Вірменії у визначених і самою 
федерацією історичних кордонах. Піс-
ля створення республіки Вірменії полі-
тична програма В. р. ф. д. дещо зміни-
лася: значного вияву набули елементи 
вірменського націоналізму і радикаль-
них соціалістичних концепцій. Нині є 
своєрідною парасольковою струк турою 
для прикриття, зокрема, вірменських 
бойових структур. Має велику кіль-
кість регіональних структур не лише у 
Вірменії, а й у Лівані, Сирії, Ірані, 
Йорданії, Єгипті, США, Іраку, держа-
вах Європи. До складу таких структур 
входять і бойові ланки, які брали 

Вірменська революційна 
федерація дашнакцутюн
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участь у громадянській війні в Лівані 
(70–80-ті роки ХХ ст.), у бойових діях 
в Карабаху (1988–1994). За вірогідни-
ми джерелами до розпаду СРСР органі-
зація мала певні контакти з КДБ.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста  Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. Нариси з конспірології. — К., 2003; Се-
рис  Ютен. Невидимые правители и тайные обще-
ства. — М., 1998.

М. Головатий

Вірність етносу — важливий ком-
понент етнічної ідентифікації і само-
ідентифікації особистості, який визна-
чає ступінь і міру належності та 
прив’язаності представника того чи 
того етносу до історії, традицій, куль-
тури народу, з якого він походить або 
до якого належить в умовах певного со-
ціального середовища. В. е. передбачає 
відданість особи як минулим, так і су-
часним здобуткам, надбанням та цін-
ностям саме того етносу, який є для неї 
материнським, тобто близьким від на-
родження або за походженням. В. е. ви-
являється як на науково-теоретичному, 
так і побутово-психологічному рівнях і 
є: 1) абсолютною (передбачає діяльність 
у державотворчих і суспільних діяннях 
на користь материнського етносу); 
2) територіальною (прив’яза ність до 
певного регіону, в якому людина наро-
дилася і постійно мешкає); 3) локаль-
ною (для села, міста, районного центру, 
області). Ці рівні різні за соціальними 
параметрами, але рівноцінні за духов-
но-моральними властивостями. 

В. е. визначається також відданіс-
тю ідеям, державі та суспільству, які 
розбудовуються на соціально-еконо-
мічних і політичних засадах. Важли-
вим критерієм зрілості В. е. конкрет-
ної особи є її критичний характер щодо 
історії, традицій, здобутків і втрат ет-
носу, який є корінним і значущим для 
життєдіяльності певної особи. В. е. 
може бути активною і пасивною. Ак-
тивна В. е. передбачає певну діяльність 
або посильне сприяння національним 
інтересам державотворчого народу і 
ґрунтується на патріотизмі, прихиль-
ності, любові або співчутті. Пасивна 

В. е. означає співчуття, співпережи-
вання, яке не підкріплене духовними 
або матеріальними діяннями, що спря-
мовані на практичне забезпечення ін-
тересів рідного народу.

У силу певних об’єктивних і 
суб’єктивних причин, особи можуть 
опинятися поза межами своєї історич-
ної батьківщини, при цьому зберігаю-
чи потяг до неї. Цей потяг відомий у 
науці як ностальгія, що виступає 
рушійною силою В. е. В еміграції В. е. 
сприяє утворенню колоній, осередків 
або поселень, в яких компактно про-
живають представники певного етно-
су. Завдяки В. е. в еміграції утворю-
ються земляцтва, об’єднання і това-
риства, що сприяють збереженню і 
відтворенню національної культури. 
В. е. представника певного етносу, 
який проживає поза межами своєї істо-
ричної батьківщини, також виявляєть-
ся в моральній, політичній, матеріаль-
ній підтримці інтересів свого корінного 
етносу, що в умовах сучасного глобалі-
зованого світу має велике значення. 

Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Ри-
маренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Рима-
ренка. — К., 2000; Міжнаціональні відносини і на-
ціональні меншини. — К., 2004.

В. Волобуєв
 

Віротерпимість — один із принци-
пів міжконфесійних, державно-цер-
ковних відносин, в основі якого ле-
жить визнання права на свободу 
релігійного самовизначення, толерант-
не, поважливе ставлення до представ-
ників усіх віросповідань. Поняття В. 
пройшло складний шлях свого розвит-
ку, на якому виокремлюють: 1) обме-
жену В. (обмеженість прав віруючих 
одних конфесій порівняно з прибічни-
ками державної, панівної релігії); 
2) диференційовану В. (чітко означена 
диференціація прав і можливостей 
віруючих залежно від віросповідання); 
3) повну В. (забезпечує реальну свобо-
ду релігії). Ідея В. з’явилася ще в епо-
ху гонінь на перших християн, але по-
ширення набула в середньовіччі, де 
виявилась у судженнях про спільність 
релігійної основи, можливості узгод-
жень між прихильниками різних віро-
сповідань. Так, П. Абеляр (ХІІ ст.) 
пропагував уявний мирний діалог між 
іудеєм, християнином і язичником, а 

Вірність етносу
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М. Кузанський (XV ст.) вважав згоду й 
мирне існування різних віросповідань 
об’єктивними, оскільки вони мають 
спільне підґрунтя: єдину релігію. В 
епоху Відродження В. стала одним із 
найважливіших принципів гуманізму. 
У XVII– XVIII ст. стала одним із ло-
зунгів філософії і культури. З розвит-
ком буржуазних відносин В. у деяких 
європейських країнах набуває статусу 
державного принципу. У ХХ ст. В. 
стає однією з найважливіших характе-
ристик духовного життя людства, на-
буваючи різноманітних форм вияву не 
лише у світській, а й релігійній сфері, 
сприяючи гуманізації міжлюдських 
відносин. Зміцненню В. у свідомості й 
діяльності значної частини жителів 
Землі протистоїть релігійна нетер-
пимість, яка широко використовуєть-
ся в політичних цілях. 

Академічне  релігієзнавство. — К., 2000; Ко-
лодний А. М. Феномен релігії. — К., 1999; Чер-
ній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній

Вітчизна (від укр. вітчим та лат. 
vita — життя) — територія, край чи 
держава, в якій народилася окрема 
людина незалежно від етнічного по-
ходження. Зміст цього поняття часто 
ототожнюють із поняттям “батьківщи-
на”, що суперечить біологічно-соціаль-
ній природі сутності людини. Термін 
“батьківщина” має чітко однозначне 
визначення за аналогією з відношен-
ням батьки — дитина. Натомість по-
няття “В.” не відповідає критерієві од-
нозначності, бо вітчим не ототож-
нюється з батьком і може бути не 
одним. Відтак батьківщина — це єди-
ний рідний край, терен чи держава, 
які належать певному етносу (наро-
дові) чи нації і кожному їхньому етніч-
но спорідненому представникові. Її не 
можна обрати так, як не можна людині 
народитися вдруге.

Під поняттям “батьківщина” на-
самперед розуміють усе те, що визна-
чається етнічним походженням і су-
купністю природних ознак (ландшафт, 
клімат, рослинний і тваринний світ, де 
формувався етнос, народилася його ок-
рема особа, де відбувалися найваж-
ливіші в житті людини і її етносу події, 
де сформувалася їхня особлива духов-
на і матеріальна культура, звичаї, тра-

диції тощо). Це поняття має біологіч-
но-екологічно-соціальний зміст з на-
ціонально-етнічним пріоритетом. 

З В. пов’язують сукупність певних 
географічних, національних особли-
востей, природне середовище, специфі-
ку процесів історичного розвитку, 
співіснування культур і звичаїв. Зва-
жаючи на винятково важливе місце і 
роль, яку відіграє національний чин-
ник, В. асоціюється з багатонаціональ-
ним конгломератом. Тому, наприклад, 
для українців в Україні і поза її межа-
ми Україна — їхня батьківщина, а 
інші країни їхнього проживання вва-
жаються В. У світі є люди, які взагалі 
не визнають ні Батьківщини, ні Віт-
чизни. Перше місце серед них посіда-
ють космополіти — так звані громадя-
ни світу. Марксистсько-ленінська ідео-
логія, що панувала в колишньому 
СРСР і в усіх без винятку союзних рес-
публіках, зокрема й в Українській 
РСР, взагалі не визнавала Батьківщи-
ни (“пролетарі не мають батьківщи-
ни”). Однак під час Другої світової 
війни, коли СРСР опинився перед заг-
розою смертельної небезпеки, кому-
ністичний режим таки згадав про бать-
ківщину, правда у специфічній фор-
мі — “соціалістична батьківщина”. Як 
і після Жовтневого перевороту 1917 р., 
більшовики знову скористалися гас-
лом “Соціалістична батьківщина в не-
безпеці!” з метою піднести морально-
політичний дух поневолених народів 
СРСР у боротьбі з ворогом. Натомість 
любити Україну — свою Батьківщи-
ну — українцям забороняли, називаю-
чи це українським націоналізмом. Лю-
бити ж радянську В. — СРСР — було 
найвищим виявом пролетарського ін-
тернаціоналізму. Чітке розмежування 
понять “батьківщина” і “В.” властиве 
багатьом етносам і націям. Наприклад, 
у німців їхніми відповідниками є тер-
міни Vaterland i Heinat.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996; Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005; Григорій Мусієнко. Ук-
раїна для українців: хто за і проти. — К., 2003.

Г. Мусієнко

Влада духовна (spiritual power) — 
форма державного управління, за якої 

Влада духовна
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влада знаходиться у представників ду-
ховної аристократії — духовенства, 
філософів, інших духовно-орієнтова-
них еліт. Історично, очевидно, передує 
владі світської аристократії. З’явилася 
після епохи первісного егалітаризму 
(від фр. — рівність).

Г. Щокін

Влада етносу (етнократія, на-
ціократія) — форма політичної влади, 
що уособлює монополію національно-
етнічних інтересів домінуючого етно-
су, нації. Відбувається, звичайно, за 
умов поневолення одним етносом ін-
шого в результаті військових чи інших 
загарбницьких дій. Така влада одного 
етносу над іншим веде до різних форм 
расово-етнічної дискримінації, вклю-
чаючи апартеїд і геноцид. При ет-
нократичній формі управління влада 
зосереджується на державному та міс-
цевому рівнях, у духовній, політичній 
та економічній сферах організації сус-
пільства, переважно у представників 
панівної етнічної групи, що призво-
дить до катастрофічних наслідків. 
Прикладом прихованої етнократії з 
Новітньої історії може слугувати біль-
шовицька влада в Росії, яка після 
жовтневого перевороту 1917 р. уособ-
лювалась переважно представниками 
єврейського етносу. Така етнократія є 
екзогенною, тобто зовнішнього поход-
ження, і завжди має негативні наслід-
ки для поневоленого автохтонного ет-
носу. Однак етнократія може мати і 
внутрішній, ендогенний характер, що 
виявляється у встановленні національ-
ної за своїм змістом влади автохтонно-
го, державоутворювального титульно-
го етносу. Така влада титульного етно-
су, за умови забезпечення прав і свобод 
співіснуючих з ним в одній державі ін-
ших етносів, має позитивний харак-
тер, оскільки спільна відповідальність 
представників державоутворювально-
го етносу за долю своєї країни сприяє 
національній консолідації та форму-
ванню справжньої національної еліти. 
В умовах екзогенної етнократії пер-
шою гине саме національна еліта, яка 
підмінюється представниками чу-
жинської етнічної групи, що і стано-
вить сутність такої етнократії. Водно-
час встановлення ендогенної етнократії 
в сучасних умовах глобалізації, під 
якою маскується стратегія і тактика 

поневолення одним етносом всіх ін-
ших народів, є необхідною умовою на-
ціонально-державного розвитку.

Г. Щокін

Влада ЗМІ (“четверта влада”) — 
вплив ЗМІ на формування громадської 
думки у суспільстві, розвиток суспіль-
них процесів, зумовлених характером 
і доступністю медій, інформації як та-
кої. Узвичаєно, з подання Жака Леоте, 
В. ЗМІ називають також “четвертою 
владою”, визначаючи її місце в сучас-
ному суспільстві — вслід за законо-
давчою, судовою та виконавчою гілка-
ми влади. У тоталітарних суспільствах 
В. ЗМІ звужена, окреслена межами ін-
формаційного, пропагандистського об-
слуговування режиму, використо-
вується для контролю над суспільною 
свідомістю. Залежність ЗМІ від влас-
ників, певних сил і угруповань (еконо-
мічна, політична, організаційна) ство-
рює умови використання мас-медій у 
певних політичних, соціальних та еко-
номічних інтересах, з деструктив-
ною — в тому числі антисуспільною чи 
антидержавною — метою. Характер-
ними прикладами такого використан-
ня є більшовицька преса початку 
ХХ ст., за допомогою якої каталізува-
ли збурення у Російській імперії, з 
тими самими намірами задіювали мас-
медіа і для усунення політичних ре-
жимів в Угорщині, Чехословаччині се-
редини того ж ХХ ст., маніпулятивні 
інформаційні технології характерні 
для боротьби за владу і в сучасній Ук-
раїні. Посилення самостійної В. ЗМІ у 
демократичних суспільствах, де мас-
медіа виконують роль громадського 
контролю за діями офіційної влади, є 
важливою, однією з наріжних інститу-
цій громадянського, інформаційного 
суспільства, що виступають рушійною 
силою науково-технічного, соціально-
економічного і культурно-освітнього 
прогресу.

Бондар  Ю. Поле битви — інформаційний про-
стір. — К., 2006; Бондар  Ю. Свобода слова: ук-
раїнська мірка. — К., 2004; Мас-медіа у термінах і 
визначеннях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Влада мафії (power of mafia) — 
влада організованої злочинності, за 
якої державні інститути опиняються 
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(в тому числі й шляхом демократич-
них процедур, зокрема виборів) у ру-
ках криміналітету та пов’язаного з 
ним корумпованого чиновництва. Ран-
нім прикладом влади організованої 
злочинності на державному рівні є 
більшовизм Леніна — Троцького — 
Сталіна, кадри якого формувалися з 
кримінального середовища, а також з 
люмпенізованих і маргінальних еле-
ментів. Сам термін “мафія” італійсько-
го походження, яким визначалася 
таємна злочинна організація, що ви-
никла в Сицилії у середині XVIII ст. й 
існує досі (сицилійці мають фінікійсь-
ке, тобто семітське походження, що 
поєднує сицилійську мафію з іншими, 
зокрема єврейською). В. м. використо-
вує засоби насилля, шантажу, терору, 
підкупу та має розгалужену структу-
ру, пов’язану з правоохоронними орга-
нами, суддями, урядовими колами. 
Соціальним підґрунтям В. м. є люмпе-
ни, маргінали та інші декласовані або 
відверто аморальні елементи.

Г. Щокін

Влада народу (демократія) (power 
of the people) — форма державного уст-
рою, основою якого виступає співвід-
ношення свободи і справедливості як 
соціально-політичних цінностей, які 
реально втілюються у відповідних дер-
жавних інститутах демократії — пря-
мих або представницьких. Останні 
найповніше розвиваються у правовій 
державі, яка, володіючи верховною 
владою, має певні межі і не поши-
рюється на невідчужувані права осо-
бистості. Для демократичного держав-
ного устрою характерний поділ влад-
них функцій між законодавчою, 
виконавчою і судовою гілками влади, 
а також децентралізація державного 
управління. При цьому демократич-
ний державний устрій повинен врахо-
вувати історичний досвід, національні 
традиції і менталітет народу, оскільки 
всі ці чинники відрізняються один від 
одного в різних країнах. Тому модель 
демократії, яка є ефективною в одній 
державі, може виявитися згубною для 
іншої. Зокрема, український націо-
нальний досвід і менталітет тяжіють 
до гетьманської моделі державного уп-
равління, при якій прямі демократич-
ні вибори поєднуються із сильною 
гетьманською владою та її відповідаль-

ністю за стан справ у суспільстві. Така 
змішана форма державного правління 
визнається останнім часом як ідеаль-
на, що реалізується в моделі прези-
дентської республіки. У межах цієї мо-
делі забезпечується оптимальне спів-
відношення суспільного контролю над 
владою (парламент) і сильної виконав-
чої влади (президент, гетьман). У су-
часних умовах така модель влади ста-
новить єдино можливий синтез демок-
ратичних прав і свобод населення 
з існуванням сильної національної 
держави, здатність народу і держави 
здійснювати свій суспільно-історич-
ний розвиток правовим шляхом.

Г. Щокін

Влада політична — складне сус-
пільно-політичне явище, про яке ве-
дуть мову тоді, коли йдеться про силу, 
певне приниження чи пригнічення ін-
ших, а не про способи розв’язання на-
явних проблем (договір, право тощо), 
влаштування суспільного життя. 
В. п. — одна зі сторін нерівності у від-
носинах панування і підпорядкування. 
Це панування свободи одних над волею 
інших, тобто підпорядкування однієї 
свободи свободі інших, незалежно від 
того чи йдеться про окремих індивідів, 
групи людей, класи, нації чи народи. 
Влада дає змогу здійснювати свою 
волю, впливати на підлеглих і досяга-
ти власної мети. Оскільки термін 
“В. п.” надто складний, багатоаспект-
ний, слід пам’ятати про основні скла-
дові, що пояснюють феномен влади 
взагалі. Термін “влада” має такі зна-
чення: а) здатність до будь-якої робити 
чи дій; б) відносини панування і підпо-
рядкування; в) визнана, легітимна 
впливовість; г) спроможність приму-
сити людину (людей) робити те, чого за 
інших обставин вона б не робила; 
д) спроможність і можливість здійсню-
вати свою волю, спричиняти визна-
чальний вплив на діяльність, поведін-
ку людей за допомогою авторитету, 
права, насилля; е) стосунки залеж-
ності між людьми, за яких одні мо-
жуть здійснювати свою волю, підпо-
рядковуючи собі інших, примушуючи 
до певного типу дій, організовувати 
поведінку людей, спираючись на авто-
ритетність (тобто обов’язковість для 
всіх) рішень чи на погрозу правомоч-
ного застосування сили і т. ін. Відтак 
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серед основних значень терміна “вла-
да” домінують: здібність що-небудь ро-
бити і діяти; спроможність впливати 
на волю іншої (інших) людини; повно-
важення, пов’язані з виконанням пев-
них функцій і обов’язків; уряд країни 
тощо.

Основними суб’єктами В. п. є: дер-
жава, політичні партії, класи, соціаль-
ні групи, громадсько-політичні органі-
зації і об’єднання, індивіди. Серед 
 головних функцій В. п. у державі вио-
кремлюють: підтримку соціальної ор-
ганізації певного суспільства, його 
економічної, політичної, ідеологічної 
стабільності; забезпечення незалеж-
ності суспільства (держави) щодо ін-
ших соціальних і політичних суб’єктів; 
формування політичної системи сус-
пільства; організація суспільно-полі-
тичного життя; формування політич-
них відносин (між державою і суспіль-
ством, суспільними групами, класами, 
асоціаціями, політичними інститута-
ми, апаратами і органами державного 
управління, партіями, громадянами та 
ін.). Як і будь-яка інша влада, В. п. 
може встановлюватися і триматися за 
рахунок почуття любові і страху, ба-
гатства та убогості, переконання і при-
мусу. Універсальними властивостями 
В. п. є її всезагальність, властивість 
проникати в усі види діяльності, єдна-
ти людей чи протиставляти їх один од-
ному, використовувати примус. Най-
важливішим видом влади, як найшир-
шим знаряддям примусу громадян є 
державна політична влада, оскільки 
вона здійснюється армією, поліцією, 
органами державної безпеки та інши-
ми надто потужними засобами.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Короткий оксфордський політич-
ний словник: Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, 
А. Макмілана. — К., 2005; Обушний М. І. Політо-
логія: Довід. / М. І. Обушний, А. А. Кова ленко, 
О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний 
енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горба-

тенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Политологический 
словарь: В 2 ч. — М., 1994; Рябов С. Г. Політологія: 
словник понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і 
допов. — К., 2001; Философский энциклопедичес-
кий словарь. — М., 1998; Халипов В. Ф. Власть: 
Кратологический слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. 
Социальная теория и кадровая политика: Мо-
ногр. — К., 2000.

М. Головатий

Влада традицій (power of tradi
tions) — вплив звичаїв, поглядів, по-
рядку, що спрямувалися на життя, 
владу. В. т. дає змогу владі чи окремій 
особистості діяти так, щоб не входити 
в суперечності з громадською думкою 
тощо. З поняттям “В. т.” тісно пов’я-
зане поняття “традиційна культура”, 
тобто передача від покоління до по-
коління, збереження, сталості досяг-
нень, цінностей, зразків, норм культу-
ри. Однокореневим, але відмінним від 
В. т. є поняття “традиціоналізм”, яке 
характеризує переоцінювання ролі 
традицій у науці, мистецтві, вірі, зви-
чаях і традиціях. Коли ведуть мову 
про В. т., то йдеться про відповідну за-
лежність феномена влади від соціо-
культурного середовища суспільства, 
особливостей його духовного розвитку. 
Прикладом таких традицій цілком 
можна вважати традиції звеличення 
володаря на Сході (упродовж століть 
за рахунок використання навіть своє-
рідних казкових засобів). Учені вважа-
ють, що окремі цивілізації (Стародав-
ній Єгипет, Стародавня Індія, Шумер, 
Стародавній Китай, середньовічна За-
хідна Європа, арабсько-мусульмансь-
кий Схід та ін.) були орієнтованими на 
традиції і тому називають їх традицій-
ними цивілізаціями. Йде ть ся про те, 
що їх культура, головним чином, була 
традиційною, тобто соціальне кодуван-
ня мало особистісно-іменний і про-
фесійно-іменний характер. Завдяки 
цьому в таких цивілізаціях техноло-
гічні навички певною мірою консерву-
валися, а технологічні інновації впро-
ваджувалися надто складно й мало. 
Саме тому традиційним цивілізаціям 
були притаманні такі риси, як: 
1) орієнтація на відтворення соціаль-
них структур і способів життя, які вже 
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сформувалися; 2) відсутність усвідом-
лення інновацій як вищих цінностей; 
3) домінування у поведінці і мисленні 
людей традиційних зразків і норм, в 
яких закумульовано і сконцентровано 
великий історичний досвід предків; 
4) надто повільна, поступова зміна ви-
дів, засобів і цілей діяльності; 5) домі-
нування в суспільній та індивідуаль-
ній свідомості сакральних релігійно-
міфологічних уявлень і канонізованих 
стилів мислення; 6) формування по-
чаткових форм наукових знань у виг-
ляді рецептури для наявних форм 
діяльності і т. ін.

Волков Ю. Г.,  Поликарпов В. С. Человек: Эн-
цикл. слов. — М., 1999; Корінний М. М., Шевчен-
ко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з куль-
тури. — К., 2003; Философский  энциклопедичес-
кий словарь. — М, 1998.

М. Головатий

Влада як об’єкт конфлікту — по-
яснюється тим, що життя, взаємодія 
людей, їхній вплив безпосередньо 
пов’язані з предметною діяльністю і 
задоволенням відповідних потреб. Для 
успішного здійснення цього необхідне 
пряме відношення до влади, її розподі-
лу, використання з метою задоволення 
таких потреб. Крім того, істотною ха-
рактеристикою влади є її “надпредмет-
ність”, тобто за її допомогою можли-
вий вплив не лише на речі, а й прямі 
предметні дії людей. Завдяки владі, 
досить легко встановлювати взаємини 
між людьми, контролювати їх, вста-
новлювати загальнообов’язкові норми 
громадського життя і контролювати їх 
дотримання великою кількістю людей. 
Така функція влади спрямована на 
підтримку громадського порядку, тоб-
то створення умов для упорядження, 
унеможливлення, усунення конфлік-
тів, які такий порядок дестабілізують, 
порушують. На відміну від марксист-
ської теорії класової боротьби, згідно з 
якою держава і є її результатом, ок-
ремі філософи обстоюють ідею, що го-
ловна функція держави — це боротьба 
за соціальну непорушність, стабіль-
ність, коли держава постає над конф-
ліктуючими класами і не дає таким 
конфліктам розвиватися до надто за-
грозливого стану (Гоббс, Руссо, Хаєк 
та ін.). “Держава, — зазначав М. Ве-
бер, — є тією людською спільнотою, 

яка всередині певної області... претен-
дує (з успіхом) на монополію легітим-
ного фізичного насилля... Право на фі-
зичне насилля приписується усім ін-
шим союзам або окремим особам лише 
настільки, наскільки держава зі свого 
боку допускає це насилля, єдиним 
джерелом права на насилля є держа-
ва”. Конфлікти з владою, навколо і 
стосовно влади є такими, якими по-
суті характеру є сама влада. За автори-
тарної моделі влади, людина макси-
мально позбавляється свободи і твор-
чості і будь-які соціальні невдачі 
стають засадами для звинувачення 
влади, її критики і дискредитації. На-
явним є і таке явище, як “розгул на-
товпу”, тобто чим авторитарнішою 
стає влада, тим більше страждає на-
род. За авторитарної влади серйозно 
постає конфлікт між бажаним, очіку-
ваним і реальним. Від громадян, 
завдяки підпорядкуванню державі 
більшості засобів інформації, прихо-
вується реальний стан суспільства, 
суспільних відносин, інформація, що 
підконтрольна державі, подається ви-
бірково, дозується. За такої ситуації 
конфлікт між владою і громадянами 
жорстко контролюється, при цьому 
влада докладає величезних зусиль для 
самозбереження, самозахисту, оскіль-
ки для неї безневинних просто не іс-
нує. Ще глибшим є конфлікт між вла-
дою і громадянами за тоталітарного 
політичного режиму. Нерон, Гітлер, 
Сталін — лідери тоталітарних режи-
мів, на словах, спростовуючи наявність 
будь-яких проблем і складних  ситуацій 
у суспільстві, вдавалися до елементар-
ного масового фізичного винищення 
своїх співвітчизників, включаючи на-
віть близьких родичів. Конфлікт за то-
талітарного режиму є надто гострим і 
всередині влади, владних структур, де 
кланові, корпоративні і навіть сімейні 
провладні групи винищують одна одну. 
Доля і смерть багатьох диктаторів — 
від Івана Грозного до Йосипа Сталіна є 
підсумком глибоких конфліктів навко-
ло влади і всередині неї. Не позбавлена 
конфліктів і влада за демократичного 
політичного режиму. Так, вельми час-
то демократична влада приймає рішен-
ня або видає закони, які громадяни 
вважають далеко не демократичними, 
а то й антинародними. Велика кіль-
кість конфліктів політичного, соціаль-
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ного характеру, в тому числі й в демок-
ратичних суспільствах існує за умов: 
розподілу влади найперше на законо-
давчу, виконавчу і судову; владних 
повноважень окремих гілок владних 
структур; здійснення загальнодержав-
них виборів, проведенні референдумів 
тощо. Суспільство, навіть достатньо 
демократизоване, постійно вступає в 
конфлікти з бюрократичним апаратом, 
мета якого — максимально обстояти, 
легітимізувати владу, її монопольні 
права і зазіхання. До того ж бюро-
кратія ніколи не буває і не може бути 
максимально об’єктивною, нейтраль-
ною при вирішенні багатьох суспіль-
них конфліктів передусім тих, що сто-
суються влади, владних повноважень. 
За будь-якої моделі державного устрою 
влада була і залишається причиною і 
місцем рівних за характером політич-
них конфліктів.

Вебер М. Избр. произв. — М., 1990; Конфлик-
тология / Под ред. А. С. Кармина. — СПб., 1999; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Халипов В. Ф. Энциклопедия власти. — М., 2005.

М. Головатий

Власник інформації — фізична 
або юридична особа, держава, яка во-
лодіє, використовує і розповсюджує 
інформацію, визначає правила і умови 
доступу до неї, встановлює інші умови 
щодо цієї інформації. Інформація 
може бути об’єктом права власності як 
у повному обсязі, так і об’єктом лише 
володіння, використання чи розпоряд-
ження. Право власності на інформацію 
виникає за умов: створення інформації 
своїми силами і за власний рахунок; 
договору на створення інформації і до-
говору, що зумовлює перехід права 
власності на інформацію до іншої осо-
би. Інформація, створена кількома 
громадянами або юридичними особами 
є колективною власністю її творців, 
які визначають правила і порядок ко-
ристування цією інформацією догово-
ром співвласників. Інформація, ство-
рена організаціями (юридичними осо-
бами) або придбана ними іншим 
законним способом, є власністю цих 
організацій. Інформація, створена на 
кошти державного бюджету, є держав-
ною власністю. Інформацію, створену 
на правах індивідуальної власності, 
може бути віднесено до державної 

власності у випадках передачі її на 
зберігання у відповідні сховища (нап-
риклад архіви) на договірній основі. 
В. і. має право призначати іншу особу 
для розпорядження інформацією, виз-
начати будь-які законні умови щодо 
використання, правил обробки, досту-
пу до інформації тощо.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Внутрішній колоніалізм — 
1. Яви ще поступового підкорення цен-
тральною (домінуючою) групою пери-
ферійної групи та її експлуатація, що 
веде до економічної, соціальної та 
культурної відсталості периферії і пе-
ретворення на внутрішню колонію. 
Рушієм В. к. є бурхливі соціальні змі-
ни, що знаходять свій вияв у приско-
рених темпах індустріалізації та ур-
банізації суспільства. Науково-тех-
нічні досягнення, які супроводжують 
модернізацію, стають в основному 
надбанням центральної групи, яка ви-
користовує свої переваги для власного 
швидшого соціального просування 
шляхом окупації вигідніших і пре-
стижніших професій. Периферійній 
групі належить соціально-економічна 
ніша у менш розвинених галузях або 
роль виробника напівфабрикатів. 
Наслідком цього є етнокультурний 
розподіл праці між центральною і пе-
риферійними групами, орієнтація пе-
риферії на обмежене коло нап ря-
мів господарської та інтелектуальної 
діяльності, перетворення її на сиро-
винний і продуктовий додаток цент-
ру. Постійний тиск центральної групи 
поступово викликає протест пе рифе-
рійної групи і розповсюдження в ній 
етнонаціоналізму та етнонаціональ-
них рухів. 

2. Теорія, зміст якої полягає в тому, 
що В. к. виступає універсальним пояс-
ненням причин виникнення етнона-
ціоналізму в усіх багатонаціональних 
державах. Авторами теорії виступили 
М. Хехтер (США) (Внутрішній ко-
лоніалізм. — Лондон — Берклі, 1975) і 
Т. Наїрн (Великобританія) (Розпад 
Британії: криза і неонаціоналізм. — 
Лондон, 1977). Заслугою цих авторів є 
виявлення на прикладі Уельса і Шот-
ландії прямої залежності між ко-
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лоніальним становищем периферійної 
групи та виникненням в середині неї 
етнонаціоналістичного руху. Однак 
більшість фахівців різко заперечують, 
що виникнення етнонаціоналізму є 
обов’язковим наслідком В. к., вважа-
ючи, що послідовники теорії поспішно 
ототожнили часткове й загальне, про-
ігнорувавши ситуації, коли етнонаціо-
налізм виникає і в тих периферіях, які 
значно розвиненіші порівняно з цент-
ром або перебувають на одному з ним 
рівні розвитку. 

У ході критики однобічності теорії 
В. к. в західному суспільствознавстві 
оформилася так звана “етніцистська 
позиція” (“Етніцизм”). 

Мала  енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Ред. кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

В. Волобуєв 

Внутрішня позиція (лат. positio, 
від polo — положення) — точка зору на 
будь-яке питання; певне оцінювання 
факту, явища, події; дії, поведінка, зу-
мовлені цим оцінюванням. В. п. осо-
бистості характеризує певну систему її 
соціальних оцінок, визначається став-
ленням до актуальних проблем жит-
тєдіяльності суспільства, що мають 
для неї об’єктивний і актуальний ха-
рактер. В. п. по різному виявляється в 
різних політичних режимах. У тоталі-
тарних і авторитарних політичних ре-
жимах досить жорстко й жорстоко об-
межують вияви різномислення, 
соціального плюралізму, що супере-
чать пануючим соціально-політичним 
ідеологіям. В. п. була тим осередком 
збереження своєї ідеологічно-духовної 
ідентичності, що давала мужність 
проти стояти вкрай несприятливим зов-
нішнім виявам суспільного буття. Не 
менше значення має вирішення за-
вдань В. п. і в демократичних суспільс-
твах, проте вона характеризується 
зовсім по-іншому. В умовах справді со-
ціального плюралізму В. п., за визна-
ченням П. Рікьора, “мужність толе-
рантності” полягає в тому, щоб розгля-
дати свою позицію не як “єдину 
істину”, а як певний погляд у системі 
інших позицій. Конфліктувати нале-
жить насамперед із самим собою, з 
власними стереотипами, страхами, не-

впевненістю. Неприйнятним вважаєть-
ся відмова опонента у свободі самови-
явлення його власної позиції, тобто 
В. п. має частіше сумніватись у власній 
правоті. У демократичному суспільстві 
В. п. засвідчує достатньо високий рі-
вень соціальної емансипації особис-
тості, її самокритичності й відповідаль-
ності, міру толерантності, політкорек-
тності. У такому вияві В. п. зростає її 
роль у сучасному суспільстві. 

Велике значення має вироблення 
В. п. у сучасному українському сус-
пільстві, що трансформується, в якому 
відбувається зміна ціннісних орієнта-
цій, оцінювань, поглядів на актуальні 
проблеми його розвитку. Це стосуєть-
ся такої важливої і делікатної сфери, 
як міжнаціональні відносини, де 
справді потрібна системна толерант-
ність як “програма позитивних змін” у 
гуманізації міжнаціональних взає-
мин. 

Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: мож-
ливості позитивних інтерпретацій. — К., 2004.; Ма-
лий  етнополітологічний словник. — К., 2005.; Рі-
кьор П. Толерантність, нетолерантність, неприйнят-
тя // Навколо політики. — К.,1993.

В. Волобуєв
 

Вождизм — тип владних відносин, 
заснований на особистій відданості 
персоні, яка володіє верховною вла-
дою. У політиці вождизм виявляється 
в ідеологізованих, жорстко централі-
зованих суспільствах і існує як ієрар-
хія установ влади корпоративного ха-
рактеру. Історично вождизм належить 
до архаїчних соціальних явищ ще по-
тестарної (додержавної) доби організа-
ції суспільства. Сучасні форми вияву 
вождизму пов’язані з: клієнтиліз-
мом — функціонування політичної 
системи як ієрархії владних кланів, у 
середині яких панують відносини 
“клієнт — бос”; непотизмом — рекру-
тування в правлячу групу близьких і 
родичів; трибалізмом — політичне 
кадрове просування за земляцькими 
ознаками.

Г. Щокін

Волюнтаризм (від лат. volun ta
rius — воля) — напрям ідеалістичної 
філософії, що визнає волю за першоос-
нову всього сущого. Існує два різнови-
ди В.: у формі об’єктивного і суб’єк-
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тивного ідеалізму. Типовими представ-
никами першої форми В. вважаються 
А. Шопенгауер і Є. Гартман. На думку 
Шопенгауера, в основі буття лежить 
нічим необмежена “світова воля”. 
Рушійною силою всіх живих істот є 
“воля до життя”. Представниками дру-
гої (суб’єктивної) форми є М. Штірнер 
та Ф. Ніцше. За їхнім вченням, пер-
винною рушійною силою буття є ін-
дивідуальна воля — “Я”. Найвищою 
вольовою потенцією Ніцше вважав 
“волю до влади”. Обидві форми В. ста-
новлять ірраціональну версію ідеаліз-
му, що тлумачить духовну першоосно-
ву буття не як логічне, раціональне і 
закономірне, а як містичне — таке, що 
не піддається раціональному науково-
му пізнанню. 

Термін “В.” запроваджено в науко-
вий обіг у XIX ст. німецьким соціоло-
гом Ф. Тьоннісом. У політичних на-
уках В. розглядається як перша сві-
тоглядна доктрина, ідейно-теоретична 
позиція і суспільно-політична практи-
ка, що визнає суб’єк тивну волю лю-
дини як вирішальний чинник соціаль-
ного розвитку суспільства. Для В. 
властиві нехтування об’єктивними 
 закономірностями і тенденціями істо-
ричного розвитку, надмірний суб’єк-
тивізм, перебільшення ролі спонтан-
ного, імпульсивного як рушіїв соціаль-
ного поступу, свавілля та силові 
методи здійснення політичної влади. 

Практичне запровадження принци-
пів В. у політику набуло масового ха-
рактеру в XX ст. у країнах з тоталітар-
ними режимами правління, зокрема в 
СРСР, Німеччині, Італії, Китаї, Кореї, 
Кубі та інших державах. В історії Ук-
раїни В. спостерігався в діяльності лі-
дерів багатьох політичних партій і гро-
мадських організацій як періоду роз-
паду Російської імперії на початку 
XX ст., так і розвалу СРСР наприкінці 
цього самого століття. Яскравим при-
кладом є ідеологічні засади і політич-
на практика юдо-більшовизму побудо-
ви “світлового комуністичного майбут-
нього”, зокрема свавілля під час 
проведення суцільної колективізації 
сільського господарства та індустріалі-
зації, боротьба з українським націо-
налізмом, системним і цілеспрямова-
ним геноцидом української нації.

Після відновлення незалежності Ук-
раїни 1991 р. В. набув нових форм і ви-

явів у відкритому і прихованому 
вигляді. На диво швидко в цьому по-
розу мілися колишня компартійна 
номен клатура, дисидентська еліта і 
лідери так званих національно-демок-
ратичних сил. Користуючись кризовою 
ситуацією у державі, вони під гаслами 
захисту національних інтересів ук-
раїнського народу, вдалися на практиці 
до його тотального пограбування і при-
власнення всіх національних багатств і 
скарбів українства. Негативні наслідки 
виявилися в корупції, хабарництві на 
найвищому державному рівні, розва-
ленні високотехнологічних галузей 
промисловості, освіти, науки, охорони 
здоров’я, нищенні довкілля і загалом 
матеріальної і духовної культури корін-
ного етносу України, титульної нації — 
українців. Найбільша у світі техноген-
на катастрофа на ЧАЕС теж належить 
до категорії найбільших злочинів про-
ти людства і може слугувати прикла-
дом найбрутальнішого В. XX ст., тому 
пошук шляхів і методів подолання 
новітнього глобального В. стоїть на пер-
шому плані найважливіших проблем 
української нації. Без формування ук-
раїнської інтелектуальної національної 
еліти і творення української національ-
ної ідеології цього зробити неможливо.

Григорій  Мусієнко. Україна для українців: хто 
за і проти. — К., 2003.

Г. Мусієнко

Ворожнеча етнічна — див. Анта
гонізм етнічний

Всеіндійська федерація сікхсь-
ких студентів — терористична група, 
що виникла і діє в Індії. Оперативно-
бойова структура студентської органі-
зації, яка входить в організаційну сис-
тему сікхської політичної партії Akali 
Dal (Індія). У 1985 р. була заборонена. 
Нинішній склад керівництва і чисель-
ність невідомі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Сенчен-
ко М. І. Латентні структури світової політики. Нари-
си з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Всекубанське козацьке війсь-
ко — громадсько-політична структура 

Ворожнеча етнічна
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козацького населення Кубанського 
району Російської Федерації. Чисель-
ність реєстрових козаків близько 
47 тис. Розкололася на дві частини: 
проурядову (отаман Антонов) і опози-
ційну (отаман Громов). Має окремі уг-
руповання, кадетський корпус, спе-
ціальні центри допризивної підго-
товки, військово-патріотичні клуби. 
Члени В. к. в. брали участь у бойових 
діях на території РФ, Молдови, Нагор-
ного Карабаху, Абхазії, Югославії. Є 
приклади насильницьких дій війська 
стосовно мігрантів неслов’янського по-
ходження.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Вселенська Чиста Релігія (Віш-
ва Нірмала Дхарма) або Сахаджа-
Йога — релігійно-філософська те чія 
орієнтального напряму, яка пропонує 
унікальний метод пізнання істини й 
духовного вдосконалення людини 
шляхом використання енергії божест-
венної любові. Засновниця — Шрівас-
тава Нірмала — Шрі Матаджи Нірма-
ла Деві (нар. 1923) реанімувала давно 
забуту систему сходження і самооздо-
ровлення, відому як Сахаджа-Йога 
(Саха + Джа), що означає “із тобою на-
роджений” (природжений). “Йога” оз-
начає союз з енергією божественної 
любові, яка є всепроникаючою. Вчен-
ня Шрі Матаджи побудовано на пере-
конанні, що кожна людина має енер-
гію чистого бажання (кундаліні), що 
відображає Святий Дух. Опанувавши 
спеціальний метод медитації та молит-
ви, людина самореалізується через 
усвідомлення власного духу, тобто 
шляхом пробудження життєвої сили 
кундаліні. Завдяки зростанню цієї 
сили-енергії, що виходить у формі про-
холодних вібрацій, у людині нібито 
народжується світло, в якому вона не 
лише бачить істинну себе, а й розуміє, 
що їй потрібно робити на шляху само-
вдосконалення. На переконання послі-
довників Шрі Матаджи, у того, хто 
пробудив у собі таку енергію і 
об’єднався з космічною всепроникаю-

чою енергією божественної любові, ви-
никає внутрішня потреба дотримува-
тися заповідей Бога. У світлі духу 
людина усвідомлює, що для неї є руй-
нівним і просто починає уникати цьо-
го, стає сама собі духовним наставни-
ком, учителем. Отримавши про-
світлення і самореалізацію вона швид-
ко поринає в океан радості, любові, а 
найголовніше — набуває спромож-
ності пізнавати Абсолютну Істину. Са-
хаджа-Йога вчить, якщо всі пізнають 
Істину, то всі й відчуватимуть її одна-
ково, тоді сварки і війни просто зник-
нуть самі собою. Бог піклуватиметься 
про кожного, тому що між ним і люди-
ною вже існуватиме зв’язок — йога. 

Сахаджа-Йога намагається зробити 
будь-яку релігію внутрішньою та при-
родною. А відтак В. Ч. Р. постає 
своєрідною квінтесенцією всіх релігій, 
прагнучи поєднати в собі все найкра-
ще, що в них є. Мета — спрямування 
якомога більшої кількості людей на 
шлях духовного сходження, зміцнен-
ня їхнього ментального і психічного 
стану власними зусиллями. Тобто 
В. Ч. Р. — це відкритий погляд на са-
мого себе з повним розумінням того, 
ким ти є і яким можеш стати. Ця 
релігія розвиває Сахасрару (царство 
Боже) таким чином, щоб можна було 
ввібрати всю її красу. Шлях до цьо-
го — медитація, за допомогою якої 
піднімається більша кількість ниток 
кундаліні, поліпшується здатність від-
чувати вібрації й усвідомлювати вібра-
ційний зміст життя. Людина стає від-
критішою й відчутнішою до краси і 
позитивних вібрацій природи. Сахад-
жа-Йога не індивідуальне, а колектив-
не надбання. Вона діє за умов колек-
тивності. Можливим є тільки колек-
тивне сходження. У Сахаджі-Йозі 
немає ієрархій, відсутні священики. 
Тут всі однаково рівні. Організованість 
у колективі підтримують лідери, які 
здійснюють її незалежно від свого ма-
теріального становища, займаної поса-
ди чи рівня освіти, а відповідно до 
 свого життя як сахаджи-йоги, тобто 
людини, яка отримала істинне про-
світлення, відчула істинне хрещен-
ня — союз із Богом. За вченням Шрі 
Матаджи, всі релігії породжені одним 
деревом духовного життя, а тому всім 
їм потрібно поклонятися. Жодну 
релігію не можна нехтувати, на жодну 

Вселенська Чиста Релігія  
або Сахаджа-Йога
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релігію не можна нападати. В. Ч. Р. 
об’єднує всі релігії, зводить в одне всі 
їхні принципи й засвідчує їхню єд-
ність. На відміну від інших видів йоги, 
Сахаджа-Йога сповнена щастя, внут-
рішньої радості, що виражаються в 
одухотвореній музиці й танцях. Живу-
чи в океані радості, послідовники Шрі 
Матаджи завжди пам’ятають, що є ще 
багато тих, хто живе поза таким ста-
ном, а тому їх треба привести до нього.

Започаткована В. Ч. Р. у 1970 р. в 
Індії. Із 1974 р. набуває поширення в 
Англії, а з 80-х років — у багатьох краї-
нах Європи, Південної й Північної 
Америки, в Австралії, Новій Зеландії, 
на Далекому Сході. Нині вона практи-
кується більше ніж у 80 країнах світу. 
До речі, у 1989 р. Міністерство охорони 
здоров’я СРСР запропонувало Шрі Ма-
таджи впровадити Сахаджа-Йогу з ме-
тою вдосконалення своєї програми охо-
рони здоров’я. Протягом наступних 
чотирьох років Сахаджа-Йога дуже 
швидко поширилася по всіх регіонах 
колишнього Радянського Союзу. В Ук-
раїні перша громада конфесії була за-
реєстрована в 1992 р. Нині в Україні 
діє близько 20 офіційно зафіксованих 
громад В. Ч. Р. Найбільше їх в Запо-
різькій і Донецькій областях. Є окремі 
групи сахаджа-йогів, які ще офіційно 
не зареєстровані. Загалом В. Ч. Р. 
практикується у близько 100 населе-
них пунктах України. Наша держава 
неодноразово приймала в себе Шрі Ма-
таджи. Зокрема Київ вона відвідувала 
в 1989, 1990, 1992–1996 роках. 

Нирмала Шривастава. Метасовременная эпо-
ха. — М., 1998; Нирмала  Шривастава. Невин-
ность, мудрость, чистота. — К., 1992; Шри Матад-
жа о чакрах: Сб. лекций. — К., 2002; Черній А. М. 
Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній

Всесвітня Рада Церков (ВРЦ) — 
утворена 23 серпня 1948 р. і має такий 
самий напрям діяльності, як і Націо-
нальна рада церков. Прикладом, що 
підтверджує цю тотожність, може слу-
гувати заява генерального секретаря 
ВРЦ Філіппа Поттера у 1975 р. про те, 
що “можливо, він інколи буває дещо 
радикальнішим, ніж більшість марк-
систів”.

Офіційний представник ВРЦ голова 
комісії ради світових місій та єван-

гелізму Еміліо Кастро поділяє сенти-
ментальні погляди пана Поттера. В 
1982 р. він заявив: “Філософська осно-
ва капіталізму порочна й повністю су-
перечить Євангелію”.

Ці погляди на підтримку марксиз-
му, супроти системи вільного підпри-
ємництва, поділяють і високопостав-
лені чиновники інших держав. Так, у 
листопаді 1975 р. прем’єр-міністр 
Ямайки Майкл Менлі заявив на кон-
ференції, що “християнство повинно 
допомогти зруйнувати капіталістичну 
систему і створити новий світовий еко-
номічний порядок”. Його промову під-
тримали делегати конференції.

ВРЦ вкладає гроші в програми, що 
відображають її погляди. Так, було 
створено програму боротьби з расиз-
мом. У 1970 р. вона передала понад 
5 млн доларів 130 організаціям, які бо-
ролися з расизмом у 30 країнах світу. 
Проте скоро стало відомо, що майже 
половина цих грошей потрапила пар-
тизанам, які хотіли насильно скинути 
уряди білих правителів у Південній 
Африці.

Проте жодного цента ВРЦ не виді-
лила дисидентам з Радянського Союзу, 
навіть тоді, коли їм стало відомо від 
Авраама Шифріна, також дисидента, 
що “найбільша група людей, які пере-
бували в таборах СРСР, складалася з 
відданих християн”, тільки за те, що 
вони були християни.

Эпперсон  Р. Невидимая рука. Взгляд на исто-
рию как на заговор. — К., 2003.

М. Сенченко

Вульгаризація політична — 
спрощене, однобічне (помилкове) трак-
тування політичних, суспільних явищ 
і процесів. Застосовується як один із 
специфічних засобів популістської 
технології з метою спрощення або ви-
холощення змісту політичної полемі-
ки (боротьби), приниження гідності 
політичних противників, введення в 
оману малоінформованих, чи політич-
но недостатньо грамотних і поінформо-
ваних верств населення.

Словник соціологічних і політологічних термінів: 
Довід. вид. / Уклад.: В. І. Астахова, В. І. Даниленко, 
А. І. Панов та ін. — К.: Вища шк., 1993.

М. Головатий

Всесвітня Рада Церков (ВРЦ)
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етичній галузі в основі вчення Ганді 
лежить джайнський принцип ахим-
си — не завдати шкоди живому. Голов-
ним засобом досягнення внутрішнього 
задоволення і душевного спокою Ганді 
вважав моральне самовдосконалення. 
Ганді вивчав право в Англії і після не-
тривалої юридичної практики в Індії 
вирушив до Південної Африки, де про-
жив понад два десятиліття. В Індію він 
повернувся в 1915 р., де очолив і став 
незмінним лідером індійського націо-
нального руху. 1920 р. став засновни-
ком унікального Руху неприєднання, 
пізніше, в 1930 р. — Руху громадської 
непокори, а з 1942 р. очолив Рух за ві-
докремлення Індії. Те, що в 1947 р. Ін-
дія стала незалежною державою, неза-
перечна заслуга Ганді. Його вчення 
мало і має надзвичайно багато при-
хильників. Так, Ганді вважав, що 
Всесвітом керує Вищий Розум, який 
він називав satya (Правда), або ж Бог. 
Він втілений у кожній людині у виг-
ляді самосвідомої душі чи духу, що і 
визначає її сутність. Тіло, як виключ-
но матеріальна субстанція, на думку 
Ганді, є нереальним, не має жодних 
моральних запитів. Оскільки кожна 
людина є часткою божественної сут-
ності, то всі люди “врешті є однім ці-
лим”, єдиною незалежною формою 
стосунків між ними. Хоча любов про-
голошувалася як велике надбання і за-
сіб турботи про кожну людину, Ганді 
наголошував на недоцільності будь-
якого спротиву. Він вважав, що й дер-
жава є “насильством у сконцентрова-
ному вигляді”. І хоча держава багато в 
чому позбавляє людину її унікаль-
ності, існування держави виправдо-
вується тим, що людина поки що є 
надто недосконалою у своєму мораль-

Габітус мігрантів — зовнішній 
вигляд (колір шкіри, ріст, розріз очей 
тощо), а також — одяг, поведінка, ма-
нери. За Г. м. можна визначити расу, 
національність, походження, конти-
нент проживання, оскільки клімат і 
умови життя впливають на зовнішній 
вигляд людей, їхні фізичні дані тощо. 
Крім того, переселенці помітно відріз-
няються не лише фізичними даними, а 
й манерою поведінки, звичками, сма-
ками, традиціями, яких вони дотри-
муються. На Г. м. позначається і ур-
банізація населення, зміна кліматич-
них умов на окремих територіях. 
Водночас і переселення, і адаптація до 
нових умов проживання повністю не 
можуть позбавити людину тих ознак, 
що відрізняють її від інших людей.

Волков Ю. Г.,  Поликарпов В. С. Человек: Эн-
цикл. слов. — М., 1999; Корінний М. М., Шевчен-
ко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з куль-
тури. — К., 2003; Леви-Строкс К. Структурная ант-
ропология. — М., 1983; Тейяр  де  Шарден П. 
Феномен человека. — М., 1987.

М. Головатий

Гандизм — а) суспільно-політичне 
та релігійно-етичне вчення видатного 
діяча індійського нацоінально-виз-
вольного руху Мохандаса Карамачан-
да Ганді (1869–1948); б) офіційна ідео-
логія партії Індійський національний 
конгрес. Основними соціально-полі-
тичними принципами Г. є: сардовайя 
(ненасильство); сатьяграха (стійкість в 
істині); громадянська непокора в умо-
вах колоніального панування. За Г., 
суспільний прогрес полягає не в рево-
люційному (за марксизмом) перетво-
ренні суспільства і зростанні потреб 
людини, а в їх свідомому обмеженні. В 
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ному розвитку. Справжня ненасильни-
цька держава складається із самовряд-
них, самодостатніх сільських громад, 
в основі функціонування яких засад-
ничими є ідеали моралі і самовряду-
вання. Якщо державна політика амо-
ральна, громадяни мають право брати 
участь у різноманітних акціях грома-
дянської непокори. Це, за тверджен-
ням Ганді, природне право людини. 
Ненасильницька держава можлива за 
умови відповідного духовного розкві-
ту, коли зникають “майнові права”. 
Ганді розумів, що приватна власність 
заперечує “ідентичність”, але оскільки 
вона вже є, то багаті просто мають ко-
ристуватися мінімумом того, що їх за-
довольняє, чого їм досить. Усвідомлю-
ючи, що для таких дій багатим бракує 
відповідного сумління, Ганді ратував 
за високі податки, обмеження прав на-
слідування, наявність державної влас-
ності на землю, підприємства важкої 
промисловості і за націоналізацію без 
відшкодування.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Малий етнополітологічний словник / 
О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005; Словник соціологічних і політологіч-
них термінів: Довід. вид. / Уклад.: В. І. Астахова, 
В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін. — К., 1993.

М. Головатий

Гасло — заклик, ідея, завдання, 
політична вимога тощо, висловлені у 
стислій формі. Широко Г. використо-
вують для спонукання до дії, проведен-
ня масових акцій, у політичній про-
паганді, як елемент, складову оформ-
лення друкованих засобів масової 
інформації. Взірцями гасел можуть 
бути: “Вся влада радам!”, “Землю — 
селянам!”, “Ми — не раби!”, “Банди-
там — тюрми!”, “НАТО — ні!”, “За Ук-
раїнську Україну!” та ін. До ХХ ст. Г. 
означало також таємне слово, що ви-
користовувалося під час несення охо-
рони військ.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001.

Ю. Бондар

Гватемальський національний 
революційний союз — парасолькова 
військово-політична структура повс-
танського руху у Гватемалі, яка ви-

никла в 1982 р. Ідейно-політичним 
підґрунтям структури є лівий марк-
сизм, а соціальну базу склало найпер-
ше корінне населення племінної групи 
Майя. Упродовж 60–90-х років ХХ ст. 
Г. н. р. с. вів досить активні бойові дії 
проти урядових військ, які припинив 
у грудні 1996 р., дотримуючись режи-
му припинення вогню згідно з угодою 
про національне примирення. Має та-
кож назву — Гватемальське націо-
нальне примирення. Станом на гру-
день 1996 р. чисельність союзу налічу-
вала більш як 3,5 тис. осіб. На 
озброєнні різноманітна, сучасна бойо-
ва техніка. До 1990 р. озброєння пос-
тупало з Нікарагуа. Базові райони — 
північні і південно-західні райони Гва-
темали. Станом на 2006 р. активні дії 
не помічені.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005; Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Гегемонізм (hegemony, від грец. 
hegemonia — переважання в силі, 
керівництво) — а) владарювання, що 
має домінуюче становище в будь-чому, 
зокрема й у владних структурах; б) ви-
яв політики держави або групи дер-
жав, що намагаються за допомогою 
політики, економіки, ідеології чи 
воєнним шляхом контролювати, домі-
нувати або підкоряти собі інші народи 
або регіони світу (з резолюції 34 сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, 1979); 
в) переважання, керівництво; керівна 
роль будь-якого класу або держави 
щодо інших класів або держав. Г. мож-
ливий, коли є гегемон (від грец. 
hegemon predominant force, leader) — 
керівник. У політичному плані ідею 
гегемонії пролетаріату свого часу 
обґрунтовували К. Маркс, Ф. Енгельс, 
В. Ленін. Зокрема Ленін, таку геге-
монію продовжив до гегемонії окремої 
політичної партії (РСДРП), а за часів 
Й. Сталіна і після — в гегемонію пар-
тійної (комуністичної) еліти. Термін 
“Г.” використовував також А. Грамі та 
його послідовники для позначення не 
примусових аспектів класового пану-

Гасло
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вання, тобто спроможності панівного 
класу використовувати певні чинники 
соціалізації для нав’язування решті 
населення своїх власних цінностей і 
переконань. Г. нині — багатоликий. 
Він може виявлятися в “стратегіях на-
ціональної безпеки” розвинених еко-
номічно і воєнно країн і в зашорених 
націоналістичних і релігійних концеп-
ціях, притаманних ідеологіям відста-
лих країн. У сучасному світі Г. не-
сумісний з процесом демократичних, 
консенсусних взаємин між державами 
і народами.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Енциклопедія політичної 
думки: Пер. з англ. — К., 2000; Малий етнополіто-
логічний словник / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, 
М. Ф. Головатий та ін. — К., 2005; Политология: 
Словарь-справочник / М. А. Василик. М. С. Вер-
шинин и др. — М., 2000; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 2005; 
Соціальна філософія: Короткий енцикл. слов. / Заг. 
ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. — К.; 
Х., 1997; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997.

М. Головатий

Гегемонія етнічна — визначає 
спроби певного етносу, головним чи-
ном домінуючого в поліетнічному сус-
пільстві за допомогою системи соціаль-
них засобів (ідеологічних, політичних, 
економічних, культурних, різноманіт-
них засобів масової інформації, чинни-
ків соціалізації), нав’язувати іншим 
етносам і етнічним групам свої цін-
ності, переконання, спосіб життя. Г. е. 
коріниться як у “неусвідомлених і не-
визначених процесах утвердження 
власних інтересів, причому не етнічно-
го характеру, а політичного та еконо-
мічного” (А. Коен), так і в свідомому 
прагненні еліти правлячого етносу за-
безпечити собі домінуюче положення в 
системі суспільних відносин. В основі 
Г. е. намагання до опанування, жадоба 
влади, устремління до зайняття при-
вілейованого положення в стратифіка-
ційній системі, обмеження або витіс-
нення представників інших етносів з 
високостатусних позицій суспільного 
поділу праці. Такий характер Г. е. 
викликає справедливий протест з боку 
інших етносів у поліетнічному суспіль-
стві. Історичний досвід засвідчує, що в 

поліетнічній країні спроби самоствер-
дження і домінування одного етносу за 
рахунок інших завжди мали негатив-
ний результат для самого цього наро-
ду. Г. е. виступає певним результатом 
тоталітарної гегемоністської свідо-
мості, тому в посттоталітарному сус-
пільстві можуть виявлятись такі його 
гасла: “Україна для українців”, “геть 
чужинців з України”. Всебічний роз-
виток демократичних засад суспільно-
го життя, формування громадянсько-
го суспільства, соціально-політична 
емансипація особистості, толерант-
ність і політкоректність виступають 
важливою складовою звуження Г. е. в 
українському суспільстві. В авангарді 
демократичних процесів важлива роль 
належить інтелектуально-культурним 
верствам українського суспільства 
усіх його етносів. Така діяльність елі-
ти українського суспільства, а не капі-
тулянтство перед владою, готовність 
обслуговувати її  ідеологічно, викону-
вати будь-які забаганки — сприяють 
ефективному запобіганню усім виявам 
Г. е. в українському суспільстві. 

Актуальні питання вітчизняної етнополітики: 
шляхи модернізації, врахування міжнародного до-
свіду. — К., 2004; Енциклопедія політичної думки / 
За ред. Девіда Мілера. — К., 2000; Мала енцикло-
педія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: 
Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996.

В. Волобуєв 

Генна спадковість нації (від 
грец. genos — рід, плем’я, походжен-
ня) — природний феномен збережен-
ня і передавання із покоління в 
покоління родових ознак, мови, біоло-
гічних особливостей, расових, психо-
логічних відмінностей осіб і всієї кон-
кретної етносоціальної спільноти 
за допомогою генів. Носієм спадко-
вості є ДНК, в якій зосереджено в зако-
дованій формі родову біологічну ін-
формацію, що лежить в основі форму-
вання генофонду нації і раси. В 
по лі тичних науках донині немає за-
гальновизнаних означень понять “на-
ція” і “раса”. Це пояснюється тим, що 
вони належать до особливо “делікат-
ної” сфери людської природи, де нау-
кові принципи стають жертвою полі-
тичних чи ідеологічних спекуляцій з 
боку космополітичної псевдонаукової 

Генна спадковість нації
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еліти з табору посткомуністичної та 
юдоліберальної номенклатури офіцій-
ної академічної науки. Чого варте 
таке означення нації, яке подається в 
академічному енциклопедичному ви-
данні: “Нація — це культурно-істо-
ричний феномен, у формуванні якого 
провідну роль відіграють процеси со-
ціально-психологічного порядку”. У 
цього “феномена” немає ні національ-
ної крові, ні національних генів, ні 
національного духу, ні національної 
спадковості. Це ніщо інше як абстрак-
тний муміфікований безтілесний 
труп. Щодо раси, то для прикладу на-
ведемо її означення одного з найви-
датніших у світі расологів Ганса Гюн-
тера: “Раса — це цілісна спільнота 
людей, яка відрізняється від інших 
спільнот особливим, властивим лише 
їй поєднанням фізичних ознак та 
психічних відмінностей і завжди від-
творює лише собі подібних”. Відтак 
можна стверджувати, що Г. с. н. поля-
гає в здатності самовідтворення себе. 
Принагідно зауважимо, що класифі-
кація рас, яку уклав Гюнтер, зали-
шається найдосконалішою з науково-
го погляду. Одночасно він спростовує 
поширену в Україні гіпотезу про те, 
що українці нібито успадкували від 
давнього землеробського населення, 
що прийшло з Малої Азії, риси серед-
земноморської раси, які й досі відріз-
няють їх від інших східних і західних 
слов’ян. На його думку, Україна в ра-
совому відношенні вельми строката. 
Західна і північна її частина, особли-
во Київщина, Чернігівщина, Полтав-
щина і Харківщина, заселена україн-
цями динарської раси. Ареал ди-
нарської раси охоплює загалом терен 
від Волині аж до Волги. На Поділлі 
розселені переважно представники 
динарсько-східної помісі. В Галичині 
частка східної раси збільшується чим 
далі на  захід, а на лінії Карпат і 
Трансільванських Альп спостерігаєть-
ся значний домішок східно-балтійсь-
кої і нордичної раси. Схоже розмаїття 
расових складових різною мірою сто-
сується всіх інших націй, але націоге-
нез є самостійною проблемою. На-
ція — головний суб’єкт історичного 
процесу розвитку і функціонування 
людського суспільства. Вона нале-
жить до числа найскладніших біоет-
носоціальних систем. Відтак на її ге-

нетичну спадковість опосередковано 
впливає безліч соціально-політичних 
чинників, географічне середовище, 
стан довкілля, культура побуту, зви-
чаї, традиції тощо. 

Основою нації є сім’я і родина. 
Тому Г. с. н. передусім ґрунтується на 
однонаціональному шлюбі, здоровому 
способі життя і турботі про молоде по-
коління. Руйнівними чинниками для 
нації виступають змішані шлюби, роз-
пуста, розбещений спосіб життя, 
шкідливі звички, несприятливі еколо-
гічні умови. Особливо згубно вплива-
ють на Г. с. н. війни, голодомори, ма-
сові депортації з рідної землі, руйну-
вання традицій, заборона рідної мови 
тощо. Усе це в сукупності означає ге-
ноцид нації, що призводить до її зни-
щення або принаймні до глибокого за-
непаду. В цьому відношенні українсь-
ка нація упродовж всієї історії 
витримала найжорстокіші випробу-
вання долі і довела свою життєздат-
ність. Тому вона й належить до най-
старших націй світу. 

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Григорій Мусієнко. Україна для українців: 
хто за і проти. — К., 2003.

Г. Мусієнко

Геноцид (від грец. genos — рід і 
лат. caedere — вбивати) — 1) знищен-
ня роду, племені, окремих груп насе-
лення за расовими, національними, 
етнічними чи релігійними ознаками; 
2) здійснювані владою масові нищен-
ня, переслідування, гоніння певних 
національних, етнічних, расових, со-
ціальних, культурних, релігійних 
груп за принципом колективної від-
повідальності. Створення таких жит-
тєвих умов чи застосування заходів, 
розрахованих на винищення певних 
груп, є Г. Спирається на ідеї расизму, 
шовінізму, націоналізму і вважається 
тяжким злочином проти людства, де-
мократії. Термін “Г.”, з’явившись у 
політичному вжитку після Другої сві-
тової війни у зв’язку із розслідуванням 
злочинів фашизму, почав широко ви-
користовуватися в документах міжна-
родних організацій передусім ООН. Як 
юридичне поняття вперше було вико-
ристано у виданій в 1944 р. у Вашинг-
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тоні праці американського юриста Ра-
фаеля Лемкіна “Основне правило в 
окупованій Європі”. У Міжнародній 
конвенції “Про запобігання злочинам 
геноциду і покарання за нього” (1948) 
під Г. розуміють: а) вбивства членів 
будь-якої групи; б) завдавання тяжких 
тілесних ушкоджень або розумових 
розладів членам такої групи; в) усві-
домлене створення для будь-якої гру-
пи життєвих умов, розрахованих на 
повне або часткове фізичне її винищен-
ня; г) засоби, спрямовані на призупи-
нення дітонародження у середовищі 
будь-якої групи; д) примусове переда-
вання дітей з однієї людської групи в 
іншу. Г. — це переслідування та вини-
щення людей за ознакою певної спіль-
ної, етнічної, культурної чи біологіч-
ної групи. Сама практика Г. має давню 
історію і відображена ще в біблійних 
текстах (наприклад, винищення давні-
ми юдеями племен ханаанців). Історія 
знає безпрецедентні за масштабами і 
жорстокістю приклади Г. — це Г. вір-
мен, здійснений Туреччиною 1915 р., 
Г. німецького фашизму стосовно 
євреїв, циган та інших народів, голо-
домори — геноциди тоталітарного ре-
жиму в СРСР насамперед проти ук-
раїнців, шовіністами — проти неросій-
ського населення (кримських татар, 
чеченців), “білої” меншини ПАР над 
“чорною” більшістю.

Організатори Г. завжди намагають-
ся знищити основне, найвагоміше для 
кожної нації — мову та історичну 
пам’ять. Звідси — столітні процеси ру-
сифікації українства, винищення кра-
щого генофонду української нації. 
Мова — одвічний атрибут, символ на-
ції, що стоїть поруч з прапором, гім-
ном, гербом кожної держави. Історич-
на пам’ять — це традиції, звичаї, об-
ряди, духовна культура нації загалом. 
Г. завжди пов’язані з насаджуванням 
етносам антикультур, які їм не прита-
манні, непрофільні і паразитичні. На-
вмисно робляться спроби ушкодити 
основне — генофонд нації, без чого на-
ція перестає існувати як цілісність. В 
Україні впродовж віків було багато 
спроб встановити владу чужинської 
етнократії, яка, не маючи глибинних 
коренів, паразитувала на поверхні. 
Внаслідок цього відновлення одвічних 
ознак етносу залишається проблема-
тичним упродовж тривалого часу. Так, 

у незалежній Україні невирішеним є 
мовне питання. Лише кожна двадцята 
книга, видана в Україні, є українсь-
кою, лише 8 % загального тиражу га-
зет є україномовними. Одиниці ук-
раїнських шкіл діють у Донецькій, 
Дніпропетровській та інших областях. 
Приміром в Луганській області їх тіль-
ки дві (№ 21 і № 59). 

Питання Г. були і є складними і 
довготривалими в часі для України, її 
народу. Після славнозвісної “Переяс-
лавської Ради” російський царизм пос-
лідовно і наполегливо намагався лікві-
дувати молоду українську державність 
(козацьку державу). З 1654 по 1695 р., 
постійно порушуючи Віленську (1656) 
і Андрусівську (1667) угоди, пере мир’я 
про поділ України між Варшавою і 
Москвою, Росія досягла розподілу “по 
живому” України, інспірувала грома-
дянську війну, що отримала назву 
“Руїна”. Кров’ю і тисячами життів ук-
раїнців розширювалися російські кор-
дони в ХVII–XVIII ст.: споруджували-
ся міста, прокладалися канали, зводи-
лися оборонні укріплення. Це була 
відкрита і зухвала колоніальна політи-
ка: дворазове скасування гетьманства, 
роздача українських земель інозем-
цям, впровадження кріпацтва, окупа-
ція багатьох українських міст царськи-
ми військами призвели до того, що в 
1740–1785 рр. автономія України була 
повністю ліквідована. Після остаточ-
ного знищення в 1775 р. Запорозької 
Січі українські села були суцільно за-
кріпачені, а до 1914 р. вони стали зви-
чайними провінціями Російської імпе-
рії. Справжня голгофа для України 
розпочалася після єврейсько-більшо-
вицького перевороту 1917 р.: більшо-
вицький терор, громадянська війна 
1918–1921 рр., три поспіль українські 
голодомори, індустріалізація і приму-
сова колективізація, масові переселен-
ня, Друга світова війна — це далеко не 
всі насильницькі засоби цілеспрямова-
ного винищення українства. Так, з 
1930 по 1931 р. з України було вислано 
понад 100 тис. “куркульських родин”. 
“Куркулі як клас був не більш як пар-
тійним винаходом”, — писав західний 
політолог Р. Конквест. Ще в 1918 р. 
вождь більшовиків Ленін істерично 
закликав: “Нещадне придушення кур-
кулів, цих кровопивців, вампірів, 
грабіжників народу… Смерть їм”. У 
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1930 р. в українські села на ключові 
посади було направлено 23 тис. біль-
шовиків, переважно росіян. Один з ор-
ганізаторів голодомору, україножер 
Мендель Хатаєвич говорив: “Місцева 
сільська влада потребує ін’єкції біль-
шовицького заліза. Тому ми посилає-
мо вас. Викиньте свій буржуазний 
гуманізм… і дійте як більшовики”. 
Тотальне винищення українства відбу-
валося в 1933–1939 рр.: за цей період 
було знищено понад 80 % української 
інтелігенції — письменників, науков-
ців, інженерів, вчителів, лікарів та ін. 
Так, тільки у Києві та області впро-
довж одного місяця 1938 р. було зааре-
штовано 67 тис. осіб. Коли постає пи-
тання, хто особисто був організатором 
українського Г. у цей час, достатньо 
згадати етнічний склад радянського 
уряду перед Другою світовою війною: 
3500 членів вищої радянської ад-
міністрації (83 %) — були євреями, 
5 % — росіянами, 6 % — латвійцями, 
6 % — представниками інших націо-
нальностей (Куліш А. Книга пам’яті 
українців. Короткий перелік злочинів 
московського імперіалізму в Русі-Ук-
раїні. — Х., 1996. — С. 24). Г. україн-
ців, хоча і в інших формах, продовжу-
вався і після Другої світової війни: 
“радянізація” західноукраїнських зе-
мель; боротьба проти залишків ОУН–
УПА; недолугі хрущовські “реформи”; 
ліквідація “неперспективних” сіл; аф-
ганська авантюра кремлівських лі-
дерів; чорнобильська катастрофа, — 
вартували нові мільйони неповних 
жертв — переважно українців.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конф-
ликтолога: 2-е изд. — СПб., 2006; Словник соціо-
логічних і політологічних термінів: Довід. / Уклад.: 
В. І. Астахова, В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін. — 
К., 1993; Соціальна  філософія: Короткий енцикл. 
слов. / Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенка, 
М. І. Горлача. — К.; Х., 1997; Опыт словаря нового 
мышления / Под общ. ред. М. Ферро, Ю. Афана-
сьева. — М., 1989.

М. Головатий

Геронтократія (від грец. geron 
(gerontos) — старий і kratos — вла-
да) — суспільний устрій, в якому вла-
дарюють старійшини. За припущен-
нями, така форма правління була ха-
рактерна для первісних общин. Як 
елемент влади “Г.” збереглася в де-

яких, зокрема кавказьких, народів. У 
переносному негативному розумінні 
термін “Г.” застосовувався для харак-
теристики верхівки комуністичного 
режиму СРСР кінця 80-х — початку 
90-х років ХХ ст.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Глобалізація і модернізація — 
об’єктивні тенденції суспільного, 
 науково-технічного розвитку, які 
зумов люють зміни в різних сферах 
життє діяльності, їх оновлення і взає-
мопроникнення. Поруч із позитивни-
ми перевагами — вільніший доступ до 
інформації, можливість вибирати і ко-
ристуватися різними її джерелами, 
мобільно отримувати і поширювати 
потрібну інформацію, дистанційні ме-
режі освіти, зайнятості, медичної до-
помоги, зв’язку тощо — Г. і м. створю-
ють нові суспільні суперечності, конф-
лікти. Серед головних переваг так 
звана цифрова нерівність, яка значною 
мірою зумовлює мінуси і негативи гло-
балізаційного інтегрування, загострює 
проблеми інформаційної безпеки осо-
бистості, суспільства і національних 
держав. Полягає вона у нееквівалент-
ному обміні між країнами-лідерами та 
іншими, який на практиці означає ін-
формаційно-технологічну експансію 
сильніших, спробу використати пере-
ваги глобалізації та науково-технічної 
революції виключно у своїх інтересах, 
що призводить до подальшого розме-
жування світу. Перевага в царині ін-
формаційних технологій дає змогу 
здійснювати не лише економічну, а й 
культурну експансію, що приховує не-
безпеку витіснення традиційних ук-
ладів, уподобань і смаків, втрати ціли-
ми співтовариствами культурної та на-
ціональної самобутності. Глобалізація 
таїть загрозу, власне, існуванню націо-
нально ідентичних, етнічних держав. 
Вона нівелює національні особливості, 
культуру, мову, зрештою національ-
ний устрій, гуманітарне буття залеж-
них (насамперед гуманітарно і техно-
логічно) націй. Відтак закономірно, 
що найпослідовнішими адептами гло-
бального світу, які пропагують ідею 
єдиного відкритого суспільства, висту-
пають найрозвиненіші і могутні краї-
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ни, сили, які прагнуть панування над 
іншими, свого економічного, геополі-
тичного та соціокультурного доміну-
вання. Прикладом втілення одного з 
подібних глобалізаційних проектів є 
так званий Вашингтонський консен-
сус, розроблений у 70-х роках ХХ ст. 
і реалізований через підконтрольні 
США міжнародні фінансові органі-
зації. В результаті кейнсіанські (со-
ціальні) моделі економічного розвитку 
замінили монетаристськими, спрямо-
ваними на руйнування національно-
державних економічних просторів на 
користь глобальних ТНС і головних за-
хідних країн. Серед інших небезпек, 
що приховують Г. і м., можна виокре-
мити використання новітніх техноло-
гій і розвиток глобальних мереж з 
власне кримінальною метою, так звана 
кіберзлочинність. Йдеться, зокрема, 
про електронне шахрайство, порушен-
ня законних прав у сфері інтелекту-
альної власності, поширення люди-
ноненависницьких, расистських погля-
дів, дезінформації, порнографії тощо. 
Розвиток сучасних інформаційних 
технологій, модернізація і глобалізації 
їх характеру дають змогу маніпулюва-
ти свідомістю достатньо великих груп 
людей, провокувати заворушення та 
інші масові дії, нав’язувати альтерна-
тивні, вигідні “замовнику” уявлення. 
Такі можливості нерідко застосовують 
у веденні “інформаційних воєн”, що 
багатьма розглядаються як новий тип 
міжнародного протиборства.

Бондар. Ю. Поле битви — інформаційний про-
стір. — К., 2006.

Ю. Бондар

Гноблення етнічне — штучне 
створення умов, за яких етнокультур-
ні та інші цінності й вартості окремого 
етносу не мають умов і можливостей 
успішно існувати, реалізуватися і роз-
виватися. Мета Г. е. — ускладнити 
життя певного етносу, або добитися 
його занепаду, знищення. Найпомітні-
шими і найважливішими вартостями, 
яким стають на заваді існування і роз-
витку за Г. е. є мова, освіта, наука, за-
соби масової інформації, культура 
тощо. Можуть бути однобічні заборони 
користування, розвитку будь-якими з 
цих та інших вартостей, а можуть іс-
нувати утиски, перешкоджання, уск-

ладнення доступу до таких цінностей, 
їх розвитку, — все це не що інше як 
Г. е. Так, Валуєвським циркуляром 
1863 р., підготовленим урядом і схва-
леним російським імператором, забо-
ронялося друкування українською мо-
вою. У цьому циркулярі зазначалося, 
що ніби-то “більшість малоросіян... 
досить ґрунтовно доводять, що ніякої 
окремої малоруської мови не було, не-
має і не може бути і що наріччя їх, яке 
вживається простолюдом, є та сама 
російська мова, тільки зіпсована впли-
вом на неї Польщі”. Валуєвський цир-
куляр — яскравий приклад шовініс-
тичної політики царського самодер-
жавства, спрямованої на посилення 
національного гноблення українського 
народу. Заперечення або обмеження 
використання етнічних цінностей хоча 
і є дещо прихованою формою етнічного 
утиску, фактично також є Г. е.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Малий етнополітологічний словник / 
О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005.

М. Головатий

Голодомор — антигуманна, зло-
чинна, найчастіше спеціально органі-
зована акція-геноцид (як у колишньо-
му СРСР) у формі масового терору го-
лодом проти великих груп або й цілих 
етносів, народів. В Україні три най-
більших у світі за масштабами, кіль-
кістю злочинів, наслідками голодомо-
ри-геноциди (1921–1923, 1932–1933, 
1946–1947 рр.) були сплановані й здій-
снені більшовицько-сталінським то-
талітарним режимом, більшовицькою 
владою як планові політичні акції-ге-
ноцид проти українського народу, про-
ти зростання національної самосвідо-
мості українського селянства. Зокре-
ма, штучний голод 1932–1933 рр. було 
сплановано з метою прискорення при-
мусової колективізації, ліквідації 
“куркульства” як класу, знищення 
“ворожих елементів”. Проте встанов-
лення цієї історичної правди відбува-
лося і продовжує відбуватися складно 
й вельми болісно. За усієї очевидності, 
доказовості й переконливості багатьох 
чинників, історико-документальних, 
статистичних та інших матеріалів Г. в 
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Україні (особливо найстрашніший в 
1932–1933 рр.) і в умовах сьогодення 
окремими вченими, політиками пояс-
нюються довільно, спрощено, а то й 
просто перекручуються в багатьох мо-
нографіях, навчальних посібниках з 
історії України, в окремих публіка-
ціях. Іноді голод порівнюють з голо-
костом, посилаючись на хибну систему 
господарювання на селі або поясню-
ючи як спробу здійснення соціалістич-
них перетворень насильницькими, ко-
муністичними методами. Причини, 
механізм організації, дійові особи та 
виконавці, трагічні наслідки Г. в Ук-
раїні фактично визначено, відомо й до-
ведено. Питання лише в тому, щоб до-
вести історичну правду про геноцид 
стосовно українців та інших народів 
на теренах колишнього СРСР до свідо-
мості вітчизняної, світової громадсь-
кості передусім — до молоді. Слушним 
є твердження вітчизняних і амери-
канських (Дж. Мейс, Р. Конквест) до-
слідників, які довели, що “Сталін, Ка-
ганович, Постишев та інші запланува-
ли у Москві знищення українського 
селянства як свідомої національної 
верстви і нещадно здійснили це в Ук-
раїні в 1932–1933 рр. засобом штучно-
го голоду” (див.: Голод 1932–1933 рр. 
на Україні: очима істориків, мовою до-
кументів. — К., 1990. — С. 99.). За ха-
рактером, змістом, механізмами здійс-
нення, генетичними, соціальними і 
духовними наслідками голодомори в 
Україні є ні з чим незрівнянними люд-
ськими трагедіями, що сягають плане-
тарних масштабів. Перший великий 
голод 1921–1923 рр. вважають гене-
ральною репетицією найбільшого у 
світовій історії голодомору-геноциду 
українського народу 1932–1933 рр., 
коли загинуло майже 10 млн безвин-
них людей, більшість з яких навіть не 
було поховано за християнським зви-
чаєм. Це був терор голодом з метою 
придушення селянської опозиції, яка 
на початку 20-х років вилилася у 
збройні повстання — так званий “кур-
кульський бандитизм”. Головною 
 причиною Г. 1921–1923 рр. була ради-
кально-комуністична доктрина біль-
шовиків, які розглядали дрібних ви-
робників як силу, потенційно і явно 
ворожу так званому “пролетарському 
інтернаціоналізму” і суцільній націо-
налізації виробництва. Будь-які свід-

чення про Г. в Україні приховувалися 
й замовчувалися в колишньому СРСР 
майже до моменту його розпаду. Прак-
тично в Україні стало можливим гово-
рити про Г. 1932–1933 рр. після груд-
ня 1987 р., а сповна і відкрито — з про-
голошенням незалежності України. З 
цього питання в Україні відбулися 
спеціальні парламентські слухання 
(12 лютого 2003 р.), прийнято рішення 
Верховної Ради України, яке дало пев-
ну політико-правову оцінку Г. 1932–
1933 рр., визначивши його актом гено-
циду проти українського народу, але 
донині залишаються нез’ясованими і 
невизначеними питання щодо кон-
кретних організаторів Г., їхньої від-
повідальності за вчинені злочини.

Майже незаперечним є той факт, що 
причиною Г. 1932–1933 рр. стала полі-
тика більшовицького тоталітарного ре-
жиму одночасно стосовно українців як 
нації, етносу і стосовно селян як класу, 
а головною метою — винищення ук-
раїнства, підрив соціального підґрунтя 
опертя українців проти комуністичної 
влади для забезпечення тотального 
контролю з боку держави за всіма верс-
твами населення (з огляду на те, як 
тоді вважалося, аби міський проле-
таріат не створював проблем щодо його 
контролю). Свідченням такої політики 
радянського уряду стосовно українсь-
ких селян є висловлювання Й. Сталіна: 
“Національна проблема, в самій своїй 
суті, це селянська проблема”; вислов-
лювання у газеті “Пролетарська прав-
да” від 22 січня 1930 р.: “знищення со-
ціальної бази українського націона-
лізму — індивідуальних селянських 
господарств — було одним із основних 
завдань колективізації в Україні; вис-
ловлювання лідера Компартії України 
С. Косіора в 1930 р.: “Селянин приймає 
нову тактику. Він відмовляється зби-
рати врожай. Він хоче згноїти зерно, 
щоб задушити радянський уряд кіст-
лявою рукою голоду. Але ворог прора-
хувався. Ми покажемо йому що таке 
голод. Ваше завдання [комуністів Ук-
раїни] покінчити з куркульським сабо-
тажем врожаю. Ви мусите зібрати його 
до останньої зернини і відразу відпра-
вити на заготівельний пункт. Селяни 
не працюють. Вони розраховують на 
попередньо зібране зерно, яке вони за-
ховали в ямах. Ми повинні примусити 
їх відкрити свої ями”.
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Перші ґрунтовні дослідження Г. 
здійснив ще наприкінці 40 — на почат-
ку 50-х років ХХ ст. Д. Соловйов в 
еміграції. Пізніше Г. вивчала спе-
ціальна комісія, створена Конгресом 
США (виконавчий директор — істо-
рик, політолог Джеймс Мейс). Ма-
теріали роботи цієї комісії так і зали-
шилися невідомі широкій громадсь-
кості, хоча були передані Верховній 
Раді України (Парламентській бібліо-
теці у м. Києві). Ще в 1982 р., виступа-
ючи на міжнародній конференції про 
голокост і геноцид, Д. Мейс говорив: 
“Щоб централізувати повну владу в 
руках Сталіна, потрібно було вигубити 
українське селянство, українську ін-
телігенцію, українську мову, українсь-
ку історію у розумінні народу, знищи-
ти Україну як таку. Калькуляція дуже 
проста і вкрай примітивна: нема наро-
ду, отже, нема окремої країни, а в ре-
зультаті — нема проблем”. Наприкінці 
ХХ — на початку ХХІ ст. причини, ме-
ханізм, жахливі наслідки Г. було до-
сліджено досить глибоко і всебічно. У 
1988 р. Конгрес США, а в 1989 р. Між-
народна комісія юристів офіційно виз-
нали Г. 1932–1933 рр. актом геноциду 
проти української нації. Факт геноци-
ду українців сталінським режимом у 
1932–1933 рр. офіційно визнали уряди 
Австрії, Угорщини, Ватикану, Литви, 
Естонії, Італії, Аргентини, Канади, 
Грузії, Польщі, США. 15 травня 
2003 р. Верховна Рада України в 
офіційному зверненні до народу Украї-
ни визнала Г. 1932–1933 рр. актом ге-
ноциду (однак не була прийнята поста-
нова, що подавалася їй на розгляд, сто-
совно цього питання, обмежившись 
лише офіційним зверненням, яке май-
же не має юридичної ваги).

Уперше, і то побіжно, факт голоду 
засвідчив перший секретар ЦК Ком-
партії України В. Щербицький у до-
повіді 25 грудня 1987 р. на зібранні, 
присвяченому 70-річчю утворення 
УРСР, зазначивши, що причиною го-
лоду стала “посуха”. У 1988 р. Олекса 
Мусієнко на партійних зборах Київсь-
кої спілки письменників звинуватив 
Й. Сталіна у здійсненні в Україні жор-
стокої кампанії хлібозаготівель, яка 
спричинила голод. Поет Б. Олійник 
цього самого року на ХІХ партійній 
конференції у Москві (липень), зупи-
няючись на питанні сталінського теро-

ру 1937 р., зауважив: “А оскільки в 
нашій республіці гоніння почалися за-
довго до 1937-го, треба з’ясувати ще й 
причини голоду 1933-го, який позба-
вив життя мільйони українців, нази-
вати поіменно тих, з чиєї вини сталася 
ця трагедія”.

У результаті багаторічного тиску на 
владу в Україні з боку наукової гро-
мадськості, прогресивно налаштова-
них національно-демократичних сил, 
діячів літератури й мистецтва тощо, 
28 листопада 2006 р. Верховна Рада 
України прийняла Закон України 
“Про голодомор 1932–1933 років в Ук-
раїні” (№ 376-V), трактуючи ці події 
як геноцид українського народу. Рі-
шення було прийнято 233 голосами 
(Партія регіонів — 2, БЮТ — 118, 
Наша Україна — 79, Соціалістична 
партія — 30, позафракційні — 4, фрак-
ція комуністів за законопроект, пода-
ний Президентом України, не голосу-
вала у повному складі).

У законі визнається, що трагедія Г. 
1932–1933 рр. в Україні офіційно за-
перечувалася владою СРСР упродовж 
багатьох десятиліть; засуджуються 
злочинні дії тоталітарного режиму, 
спрямовані на організацію Г.; визна-
ються величезні й жахливі наслідки 
Г.; висловлюється співчуття іншим на-
родам колишнього СРСР, які зазнали 
жертв внаслідок Г. Ст. 1 цього закону 
визнає Г. 1932–1933 рр. в Україні ге-
ноцидом українського народу, а ст. 2 
визначає, що публічне заперечення Г. 
1932–1933 рр. в Україні визнається 
наругою над пам’яттю мільйонів жертв 
Г., приниженням гідності українсько-
го народу і є протиправним.

Голодомор в Україні. 1932–1933 рр.: Бібліогр. 
покажч. — О.; Л., 2001; Голодомор в Україні 
1932–1933 рр.: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: 
Л. М. Бур’ян, І. Е Рекун; Ред. кол.: С. В. Кульчицький 
(відп. ред.), О. Ф. Ботушанська, В. Мотика (Авс-
тралія). — О.; Л., 2001; Голодомор 1932–1933 
років як величезна трагедія українського народу: 
Матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 15 листоп. 
2002 р. — К., 2003; Голодомор 1932–1933 років: 
основні дійові особи і механізми здійснення: Ма-
теріали Другої міжнар. наук. конф., Київ, 28 лис-
топ. 2003. — К., 2004; Гунчак Т. Проблема геноци-
ду: Україна 1932–1933. Злочини проти людства 
// Військо України. — 1993. — № 5; Данилов В. П. 
Коллективизация: как это было // Страницы исто-
рии советского общества: факты, проблемы, 

Голодомор



98

люди. — М., 1989; Діброва С. Найстрашніший 
злочин Сталіна // Наука і суспільство. — 1989. — 
№ 1; Документы  свидетельствуют: из истории де-
ревни накануне и в ходе коллективизации 1927–
1932 гг. / Сост.: В. П. Данилов и др. — М., 1989; 
Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і 
Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 
1932–1933 рр. / За ред. В. Васильєва, Ю. Шапо-
вала. — К., 2001; Кому буде вигідний голодомор?: 
Статті. — К., 2003; Куліш А. Ф. Геноцид. Голодомор 
1932–1933. Причини, жертви, злочинці. — Х., 
2001; Кульчицький С. В., Шаталіна Є. П. Джерела 
про колективізацію і голод на Україні (за матеріа-
лами ЦДАПСР УРСР 1929–1933 рр.) // Архіви 
України. — 1990. — № 6; Кульчицький С. В. Тра-
гедія голоду // Сторінки історії УРСР: факти, про-
блеми, люди. — К., 1990; Кульчицький С. В. Ціна 
“Великого перелому”. — К., 1991; Літопис  неско-
реної України: Док., матеріали, спогади. — Л., 
1993. — Кн. 1; Маняк В. Голодомор: Чому? Як? За 
що? // Крим. Світлиця. — 1998. — 20 листоп.; 
Маркова С. В. Голодомор 1932–1933 рр. на 
Поділлі: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. — Чернівці, 
2002; Марочко В. І. 1932–1933 рр. Голодомор в 
Україні: причини і наслідки: Конспект лекцій. — К., 
1994; Марочко В. І. Голод на Україні (1932–
1933): причини та наслідки // Пробл. іст. України: 
факти, судження, пошуки. — 1991. — Вип. 1; Меж-
дународная комиссия по расследованию голода на 
Украине 1932–1933 годов: Итоги, отчет, 1990. — 
К., 1992; Мейс Д. Політичні причини голодомору 
на Україні (1932–1933). — 1995; Мухіна М. Упо-
корення голодом: Зб. док. — К., 1993; Поліщук. 
Чорні жнива. — К., 1997; Про заходи у зв’язку з 
60-річницею голодомору в Україні: Указ Президен-
та України від 19 лют. 1993 р. // Голос України. — 
1993. — 26 лют.; Самое страшное преступление 
Сталина: [Немецкие дипломаты о голоде в Украи-
не] // За рубежом. — 1989. — № 12; Сенишин Г. 
Бібліографія голоду в Україні 1932–1933. — Отта-
ва; Монреаль, 1983; Сова Г. Голод в Україні 
1933 р. — Мюнхен, 1948; Субтельний О. Україна. 
Історія. Голод 1932–1933 рр. // Укр. іст. журн. — 
1991. — № 12; Три  голодомори в Україні в ХХ ст.: 
Погляд із сьогодення. — К., 2003; 33-й: Голод: На-
родна книга-меморіал / Уклад.: Л. Коноваленко, 
В. Маняк. — К., 1991; Український голокост. — 
1932–1933. Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. 
Ю. Мисик. — К., 2003; Шаповал Ю. І. Україна 
ХХ ст.: Особи та події в контексті важкої історії. — 
К., 2001; Шитюк М. М. Голодомори ХХ століття: 
1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. — К., 
1997; Шитюк М. М. З власним народом війна. — 
К., 1995.

М. Головатий

Гордість національна — природ-
жений біопсихологічний і духовний 

феномен, закодований на генному рів-
ні у підсвідомості людини, який у про-
цесі її розвитку знаходить реальний 
вияв у високому емоційному піднесен-
ні й натхненні впродовж всього життя 
від усвідомлення особою власної на-
лежності до культури та історичного 
буття нації. На практиці національна 
гордість починається з любові дитини 
до своїх батьків, своєї сім’ї, родини, 
землі, а потім до нації і рідної країни. 
Вона спонукає людину до праці, заохо-
чує до примноження здобутків, величі 
й слави своєї нації у процесі розвитку 
світової культури і цивілізації. Іноді 
національну гордість ототожнюють з 
патріотизмом. Однак це не правомір-
но, бо патріотизм тлумачиться як лю-
бов до вітчизни або батьківщини, які 
не збігаються з поняттям і сутністю на-
ції. Можна бути патріотом, але не мати 
національної гордості, тобто бути 
манкуртом або яничаром. Ще страшні-
ше, коли людина є ні тим, ні тим, а 
просто належить до безбатченків — 
космополітів.

Національна гордість не має нічого 
спільного з ненавистю до інших на-
родів, не кажучи вже про відверте во-
роже ставлення до них. Це почуття 
притаманне людям усіх національнос-
тей і є однією з головних ознак культу-
ри як окремої особистості, так і цілої 
нації. Його відсутність свідчить про 
деградацію особи і занепад нації.

Г. Мусієнко

Громадська думка — 1) один із 
виявів масової суспільно-політичної 
свідомості, що відображає ставлення 
народу чи певної його частини до вла-
ди; 2) історично зумовлений і змінний 
стан громадянської свідомості великих 
груп людей (Є. Вятр); 3) сукупна, над-
особистісна позиція, точка зору певної 
структурно-означеної спільності лю-
дей на конкретні події, проблеми, рі-
шення державних, політичних, сус-
пільних інституцій. Г. д. — явище до-
сить умовне, оскільки об’єктивно вона 
не є певною сумою точок зору відповід-
ної кількості людей. Люди по-різному 
розуміють сутність тих чи тих політич-
них явищ, подій, вкладають у них своє 
бачення, відповідно їх ідентифікуючи. 
Феномен “Г. д.” глибоко проаналізува-
ли А. Л. Лоуелл (“Громадська думка і 
народний уряд”), У. Ліпман (“Громад-
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ська думка”), інші вчені. А. Л. Лоуелл 
вважав, що Г. д. є базисною структу-
рою поглядів, загалом прийнятою і 
сприйнятою певною спільнотою, дово-
див, що у суспільстві, де існують прин-
ципові розбіжності думок, не може 
бути ні Г. д., ні народного уряду. 
У. Ліпман вважав Г. д. комплексом 
стереотипів, у межах яких і керуючись 
якими люди діють в окремих групах. 
Г. д. виконує експресивну, контроль-
ну, консультативну, директивну функ-
ції, може бути моністичною чи плю-
ралістичною, прогресивною і консер-
вативною. Прогресивна Г. д. пов’язана 
з позитивними змінами у суспільстві. 
Консерватизм Г. д. з огляду на важливі 
суспільно-політичні процеси в країні 
та за її межами зумовлений тим, що 
громадяни пов’язують ці процеси без-
посередньо із задоволенням або неза-
доволенням власних інтересів, потреб, 
сподівань. Інститут Г. д. є постійним 
фактором моделювання, організації 
діяльності усіх елементів і структур 
політичної системи суспільства, со-
ціальних інститутів, органів влади 
тощо. Г. д. має велике значення для 
процесу підготовки і прийняття за-
гальнодержавних рішень, законодав-
чих, нормативних актів, урядових рі-
шень, сприяє демократизації суспіль-
ного життя, ширшому залученню 
громадян до суспільно-політичної 
діяльності. Г. д. має в собі і певні су-
перечності, якщо її формують штучно, 
“роблять” на замовлення, на догоду 
певній політичній силі. Вона відобра-
жає певний моральний стан суспільс-
тва, рівень його демократичності. З 
поняттям “Г. д.” тісно кореспондуєть-
ся поняття “громадсько-політична 
думка”, яке постає як один із виявів 
масової політичної свідомості. В ньому 
виявляється ставлення народу, окре-
мих класів і соціальних груп до полі-
тичної влади, до здійснюваної у сус-
пільстві зовнішньої і внутрішньої 
політики, до важливіших політичних 
подій, до діяльності окремих політич-
них партій, громадських організацій і 
об’єднань тощо. Громадсько-політична 
думка не є сумою певних політичних 
думок — це своєрідний вияв загально-
народних, класових, групових, колек-
тивістських поглядів, настроїв тощо. 
Вивчення громадсько-політичної дум-
ки — важлива складова політичної 

діяльності, політичної боротьби, ефек-
тивний засіб для будь-якого політика 
при визначенні своєї стратегії і такти-
ки політичної боротьби. Таке вивчення 
здійснюється у різних формах: через 
засоби масової інформації, різноманіт-
ні аналізи і опитування Г. д., анкету-
вання, референдуми і т. ін.

Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; Голо-
ватий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2006; Доценко Е. Л. Психо-
логия манипуляции. — М., 1997; Ионин Л. Массы 
и власть // Власть. — М., 1989; Маслоу А. Психо-
логия бытия. — М., 1997; Політологічний енцикло-
педичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 1997; Психологія масової політичної 
свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васю-
тинський. — 1999. — Т. 1, 2; Тард Г. Общественное 
мнение и толпа. — М., 1992; Фрейд З. Массовая 
психология и анализ человеческого “Я” // Я и 
Оно: Тр. разных лет. — Тбилиси, 1991.

М. Головатий

Громадська непокора — непоко-
ра громадян, масові акції, пов’язані з 
відмовою підкорення, але такі, що не 
супроводжуються використанням си-
ли з їхнього боку. Термін “Г. н.” вико-
ристовують переважно для означення 
свідомого виявлення громадянами не-
послуху перед законом з різних при-
чин (релігійного, етичного, політично-
го та іншого характеру). У значно вуж-
чому сенсі Г. н. — це порушення зако-
ну, який сам собою є несправедливим. 
Цей термін використовують також для 
позначення протесту, що включає по-
рушення закону як супутній акт про-
тистояння конкретній політиці чи 
справляння тиску задля запроваджен-
ня політичних реформ. Вважають, що 
автором терміна “Г. н.” був амери-
канський письменник Генрі Девід 
Торо, який вжив його для назви статті 
(1848). У цій статті він розповів, як уп-
родовж кількох років, проживаючи в 
штаті Массачусетс, відмовлявся спла-
чувати податки і навіть провів ніч у 
в’язниці. Особисто Торо вдався до та-
ких дій з тим, щоб продемонструвати 
незгоду з двома політичними діями 
США: війною з Мексикою і підтрим-
кою рабства на півдні Америки. На 
його переконання, така форма протес-
ту цілком справедлива, оскільки уряд 
США діяв несправедливо. Зрозуміло, 
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що Г. н. — це протилежність громадсь-
кій покорі і має місце тоді, коли де-
мократичним, правовим шляхом вре-
гулювати відносини уряду і громадян 
виявляється неможливим. Найґрун-
товніше теорія і практика Г. н. була 
зреалізована в діяльності видатного 
політичного, громадського діяча Індії 
М. Ганді, в його теорії ненасилля та не-
насильницької боротьби. Ганді дово-
див, що фундаментом для Г. н. є що-
найбільша повага до закону і порядку, 
а тому ті, хто обирає таку форму бо-
ротьби і протесту мають діяти виключ-
но мирними, ненасильницькими мето-
дами. Крім того, М. Ганді доводив, що 
Г. н. може використовуватися тоді, 
коли докладені інші зусилля не дають 
певного, очікуваного результату. Тоб-
то існуюча потреба у вирішенні, врегу-
люванні наявних гострих питань і про-
блем має відбуватися конституційним, 
законним, демократичним шляхом. У 
разі наполягання на використанні 
Г. н., посилаються на те, що вищим за-
коном для будь-якої держави був і за-
лишається моральний закон, який 
найперше обстоює природні права лю-
дини. Г. н. займає проміжне положен-
ня між конституційними формами 
політичної діяльності, з одного боку, і 
повстанням чи революцією, з іншого. 
Відтак Г. н. можна вважати як край-
ньою, так і значною мірою прийнят-
ною формою протесту. Прийнятною її 
вважають тоді, коли вона має перекон-
ливу мету і здійснюється в суто нена-
сильницький, публічний спосіб. Біль-
ше того, Г. н. може бути абсолютно 
виправданою, у разі застосування про-
ти диктатури, чужоземної окупації, 
цілковито несправедливого, антина-
родного режиму. Із середини ХХ ст. на 
Заході акції Г. н. набули надто поміт-
ного поширення, вони мали як своїх 
прихильників, так і противників. Од-
нак такі акції — це невід’ємна складо-
ва політичного процесу.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Малий етнополітологічний словник / 
О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Ен-
цикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Громадянство (citizenship, лат. 
сivitas, гр. politeia) — а) формально-

юридичний статус особи, який визна-
чає її належність до конкретної держа-
ви, підпорядкованість її законам (під-
данство), надає певні юридичні, 
політичні, соціальні та інші права; 
б) формально зафіксований правовий 
зв’язок особи з державою, який знахо-
дить свій вияв у їхніх взаємних правах 
і обов’язках; в) правова належність 
особи до певної держави, що передба-
чає наявність сукупності прав і 
обов’язків і забезпечує їх захист як 
всередині країни, так і за її межами 
(апатриди — люди, які не мають гро-
мадянства). Г. — не є вічною кате-
горією. Античні республіки, напри-
клад, не надавали Г. рабам, жінкам і 
певним категоріям працівників. Воно 
пов’язане зі спільним життям, діяль-
ністю та взаєминами між людьми. 
Г. — не єдина, але найпоширеніша 
форма відносин між особою і державою 
і найбільш притаманна державам із 
республіканською формою правління. 
У монархічних державах Г., звичайно, 
відповідає підданству. Г. виявляється 
як взаємини між державою і людьми, 
які перебувають під її владою, а саме: 
держава визнає і гарантує права і сво-
боди людини, захищає і сприяє їй за 
кордоном. Зі свого боку громадянин 
безумовно дотримується законів дер-
жави, виконує визначені й встановлені 
нею обов’язки. Поряд з Г. певної дер-
жави виокремлюють такі види грома-
дянського стану особи як безгрома-
дянство або подвійне Г. У деяких краї-
нах, найперше федераціях (наприклад 
Російська федерація), крім загально-
державного (федерального) Г. існує та-
кож Г. суб’єктів федерації. 

Існує три основних концепції Г.: 
грецька, римська і сучасна. За першою 
концепцією (грецькою), яку обґрунту-
вав Аристотель — людина, яка є люд-
ською істотою, є твариною політич-
ною, а тому може реалізувати себе 
виключно у суспільстві, з-поміж і ра-
зом з іншими людьми. В Римській ім-
перії сivitas (римська концепція) пояс-
нювалося і визначалося тим, що гро-
мадянин — це той, хто має певні права 
і обов’язки перед суспільством. Г. бере 
свій початок ще з часів англійської та 
інших революцій. Сучасна ліберально-
демократична концепція розуміє Г., 
як рівність між громадянами якомога 
більшої кількості осіб. Така рівність 

Громадянство



101

одночасно передбачає і велику їх дифе-
ренціацію. Сучасна концепція Г. іс-
тотно пов’язана з ідеєю плюралістич-
ної демократії, за якою бути громадя-
нином, означає мати можливість 
вибирати між різними шляхами роз-
витку суспільства, які конкурують 
між собою. Велике значення для су-
часної концепції Г. має теорія соціаль-
ного контракту і розподільчої справед-
ливості. Згідно з цією концепцією пот-
рібно визначати критерії, за якими 
потім розміщуються ресурси. Визнача-
ються цілі і блага співробітництва. 
При цьому, маючи рівні права, грома-
дяни не повинні відчувати певної зрів-
нялівки, а їхні основні права не повин-
ні не лише порушуватися, а й бути 
предметом будь-якої торгівлі. У біль-
шості країн, в тому числі й в Україні, 
основні права громадян визначаються 
найперше Конституцією України, а 
саме: на державне забезпечення і за-
хист; участь у виборах і право на пред-
ставництво інтересів в органах держав-
ної влади; свободу слова й асоціацій; 
житло, роботу, освіту, медичну й ма-
теріальну допомогу; захист безпеки і 
власності. Статусу громадянина люди-
на набуває при досягненні певного віку 
або шляхом натуралізації і тоді отри-
мує встановлені в Україні права грома-
дянина. Водночас людина (громадя-
нин) покладає на себе певні обов’язки 
перед державою: сплата податків; до-
тримання законів, норм співжиття; 
служба в армії (захист країни) тощо. 
Основними способами набуття Г. є: от-
римання Г. по народженню і в порядку 
натуралізації. Набути Г. по народжен-
ню можна на основі таких принципів: 
а) “права крові”, тобто за національ-
ною належністю батьків (наприклад, 
Афганістан, Данія); б) “права землі”, 
тобто місця народження (Бразилія, 
Аргентина, США). У реальному житті 
ці два принципи найчастіше поєдну-
ються.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К., 
1996; Даниленко В. И. Современный политологи-
ческий словарь. — М., 2000; Короткий оксфордсь-
кий політичний словник: Пер. з англ. / За ред. 
І. Макліна, А. Макмілана. — К., 2005; Малий ет-
нополітологічний словник / О. В. Антонюк, В. І. Во-
лобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 2005; Політо-
логічний енциклопедичний словник / Упоряд. 

В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; По-
литология: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вер-
шинин и др. — М., 2000; Политологический сло-
варь / Сост.: Р. Г. Григорян, А. А. Когтева, Т. А. Ма-
лыгина, В. Г. Смольков, В. Ф. Халипов. — К., 1991; 
Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — 
2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; Социоло-
гический энциклопедический словарь. На русском, 
английском, немецком, французском и чешском 
языках / Ред.-коорд. акад. РАН Г. В. Осипов. — М., 
1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997.

М. Головатий

Громадянські права і свободи — 
а) сукупність прав і свобод, якими 
наділені громадяни держави від народ-
ження і які мають захищатися зако-
ном; б) права і свободи, які визначають 
правовий статус громадянина щодо 
можливостей його участі в усіх сферах 
життя держави і суспільства; в) основа 
конституційно-правового статусу гро-
мадянина держави, яка визначає мож-
ливості його участі в політичному, со-
ціальному і культурному житті сус-
пільства. До основних громадянських 
свобод належать свобода слова, свобо-
да рухів, об’єднань. Свободи — важли-
вий різновид прав людини. Хоча пи-
тання про те, чи є вони більш або менш 
важливіші, ніж інші подібні права (на-
приклад, права на різні матеріальні 
блага), є вельми спірне. Водночас ос-
новні Г. п. і с. перебувають під пиль-
ною увагою світової громадськості і 
міжнародних організацій, насамперед 
ООН. 10 грудня 1948 р. Генеральна 
Асамблея ООН на міжнародному рівні 
проголосила Г. п. і с. у Загальній де-
кларації прав людини “як завдання, до 
виконання якого повинні прагнути всі 
народи і всі держави для того, щоб 
кожна людина і кожен орган суспільс-
тва, постійно маючи на увазі цю Де-
кларацію, прагнули шляхом освіти 
сприяти повазі до цих прав і свобод і 
забезпеченню шляхом національних і 
міжнародних прогресивних заходів за-
гального і ефективного визнання і 
здійснення їх як серед народів тери-
торій, що знаходяться під їхньою 
юрисдикцією”. Серед Г. п. і с., прого-
лошених декларацією, є: право на сво-
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боду і рівність; на життя та особисту 
недоторканність, включаючи свободу 
від рабства і поневолення, катувань 
або жорстокого поводження, втручан-
ня в особисте і сімейне життя, свободу 
пересування, свободу думки, совісті і 
релігії тощо; економічні, соціальні і 
культурні права, включаючи право на 
соціальне забезпечення, працю, відпо-
чинок, нормальний життєвий рівень, 
освіту, участь у культурному житті 
суспільства; право на соціальний 
і міжнародний порядок. 16 грудня 
1966 р. Генеральна Асамблея ООН зад-
ля розвитку Загальної декларації при-
йняла Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні і культурні права 
(набув чинності 3 січня 1976 р.), Між-
народний пакт про громадянські і 
політичні права (набув чинності 23 бе-
резня 1976 р.), а також факультатив-
ний протокол до нього (набув чинності 
одночасно з ним). Згадані документи 
значно конкретизували проголошені 
декларацією права і свободи. На націо-
нальному рівні Г. п. і с. закріплюють-
ся в конституційному, законодавчому 
порядку. Основні Г. п. і с. громадян 
України (тоді ще не самостійної держа-
ви) були закріплені Конституцією 
СРСР і Конституцією УРСР (як союз-
ної республіки). Конституцією Украї-
ни (28 червня 1996 р.) Г. п. і с. прого-
лошуються як “вища цінність суспіль-
ства і держави”. До основних Г. п. і с. 
належать права громадян України на: 
життя, свободу та особисту недотор-
каність; повагу їхньої гідності; недо-
торканість житла; таємницю листу-
вання, телефонних розмов, телеграф-
ної тощо кореспонденції; свободу 
пересування і вільний вибір місця про-
живання; оскарження незаконних дій 
службових осіб, відшкодування за-
подіяної цими діями шкоди та ін. Кон-
ституція України проголошує рівність 
усіх перед законом і судом, право на 
придбання і припинення громадянства 
України, на свободу думки, слова, без-
перешкодне висловлення своїх думок і 
переконань, право брати участь в уп-
равлінні справами суспільства і дер-
жави, право бути власником, право на 
відпочинок, медичну допомогу, со-
ціальне забезпечення, освіту, свободу 
художньої, наукової і технічної твор-
чості, право на інтелектуальну влас-
ність і т. ін. Проголошені Конститу-

цією України Г. п. і с. є найбільш пов-
ними з усіх прав і свобод для громадян 
України. Г. п. і с. — необхідна умова 
вільного розвитку особи. Вони невідчу-
жувані й невід’ємні. Всі громадяни Ук-
раїни рівні перед законом і мають рівні 
Г. п. і с. Держава забезпечує їх дотри-
мання політичними, економічними, 
юридичними та іншими гарантіями.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціаль-
на робота: Термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Голо-
ватий, М. Б. Панасюк. — К., 2005; Даниленко В. И. 
Современный политологический словарь. — М., 
2000; Енциклопедія політичної думки: Пер. з 
англ. — К., 2000; Малий етнополітолгічний словник 
/ О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005; Політологія: Довід. / М. І. Обушний, 
А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушно-
го. — К., 2004; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Ен-
цикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Група Коліна — терористична 
група. Створена в 1992 р. для боротьби 
з політичною позицією в Перу, нале-
жить до категорії “ескадронів смерті”. 
Фактично група вважається позавідом-
чим підрозділом перуанських зброй-
них сил і спецслужб. До основного 
складу, очевидно, входять військові та 
співробітники спеціальних підрозділів 
поліції. На рахунку Г. К. — вбивства 
представників політичних партій ліво-
го спектра. Нинішній статус і чисель-
ність групи — невідомі, вважають, що 
вона перейшла на конспіративний ре-
жим.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Група німецької дії — терорис-
тична група правого (неофашистсько-
го) спрямування. Створена наприкінці 
70-х років у ФРН. На її рахунку кілька 
вбивств іноземних робітників і вла-
штування вибухів у місцях проживан-
ня емігрантів. Ще на початку 80-х 
років група була знешкоджена полі-
цією, а тому її чисельність і статус не-
відомі — багато учасників групи пере-
бувають у розшуку.

Група Коліна
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Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Політичний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Групи інтересів — організації 
(асоціації) різного типу (профспілкові, 
підприємницькі, селянські, релігійні, 
культурні, молодіжні, ветеранські, сі-
мейні, феміністські), члени яких, не 
претендуючи на вищу політичну вла-
ду, намагаються вплинути на неї для 
забезпечення своїх специфічних інте-
ресів. Загалом виокремлюють такі 
Г. і.: спонтанні (стихійні); ефемерні; 
частково орієнтовані на насилля. Існу-
ють асоціативні Г. і., тобто добровіль-
ні, що спеціалізуються на вислов-
люванні інтересів організації: проф-
спілки, групи ділових людей, або 
промисловців, етнічні або релігійні 
асоціації громадян. Г. і. у політиці — 
це сукупність людей, пов’язаних 
спільними відносинами, інтересами і 
бажаннями їх реалізувати за допомо-
гою політичної влади. Ще Аристотель 
розрізняв групи родинні, дружні, заці-
кавлені. У наш час проблему Г. і. ґрун-
товно розробили насамперед амери-
канські соціологи і політологи А. Бент-
лі, Д. Трумен, Дж. Дьюї та інші, 
характеризуючи сучасне суспільство 
як велику кількість Г. і., зокрема під-
приємців, фермерів, віруючих, атеїстів 
та ін. Загальний, спільний інтерес лю-
дей є результатом взаємодії інтересів 
групових. Саме за наявності різних ін-
тересів груп людей спілкуються, кон-
курують, навчаються, співробітни-
чають тощо. Як стверджував А. Бент-
лі, Г. і. є своєрідною “прокладкою”, 
що зв’язує громадянське суспільство з 
державою, політичними партіями. 
Такі групи хоч і є неурядовими, існую-
чи на громадських засадах, однак ма-
ють великий вплив на державу, на роз-
виток суспільства. Джерелом такого 
впливу є власність, контроль над різ-
номанітними ресурсами, культурний 
вплив, престиж, етнічні і релігійні 
зв’язки, земляцькі та інші відносини. 
Зазвичай Г. і. ставлять перед собою 
завдання трансформувати наявний 
вплив саме в політичній діяльності. 
Г. Алмонд, Г. Пауелл розмаїтість Г. і. 

звели до таких основних: економічні 
групи інтересів, неасоціативні (нефор-
мальні, непостійні, що не мають 
організації); інституціональні (об’єд-
нання підприємств, профспілки, ет-
нічні асоціації, групи боротьби за гро-
мадянські права та ін.). У суспільствах 
демократичних Г. і. діють відкрито, в 
тоталітарних, авторитарних — навпа-
ки і більшість з них певним чином ін-
тегруються у структури влади.

Политическая социология. — Ростов н/Д, 
1997; Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; Поли-
тологический словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політо-
логічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антоню-
ка. — К., 2005.

М. Головатий

Групи тиску (pressure groups) — 
підприємницькі, профспілкові, релі-
гійні, культурні та інші організації 
(групи), метою діяльності яких є вплив 
на громадську думку, адміністрацію, 
управління без забезпечення своїх спе-
цифічних інтересів, не претендуючи 
на високу владу в країні. Поширеними 
Г. т. є різновиди лобізму. Вважають, 
що термін “Г. т.” з’явився у науці США 
на початку ХХ ст. як відображення 
реальної ситуації в системі управління 
державою. Згідно з концепцією А. Бен-
тлі, це був процес управління суспіль-
ством у результаті реалізації інтересів 
конкретних впливових груп. Фактич-
но завжди інтереси таких груп не збі-
гаються, а то й є протилежними, що і 
породжує протистояння, тиск на вла-
ду, її структури. Формально Г. т. не 
пов’язані з владою, в тому числі й полі-
тичною, а тому чинять свій тиск на неї 
не безпосередньо, а опосередковано, 
через налагоджену систему економіч-
них, політичних, фінансових та інших 
зв’язків. Вплив на політичну владу 
ними здійснюється шляхом підтримки 
(в тому числі й економічної) політич-
них партій, виборчих кампаній, вико-
ристання різноманітних засобів масо-
вої інформації тощо. Основними функ-
ціями Г. т. є: передача настроїв і вимог 
мас владним структурам, урядам; 
вплив на законодавчий процес; добір 
аналітиків, експертів для роботи в ор-
ганах влади, політичних партіях тощо; 
організація окремих суспільно-полі-

Групи тиску
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тичних акцій. Вирізняють кілька най-
поширеніших Г. т., а саме: а) зацікав-
лені групи, які представляють інтереси 
певних соціальних прошарків; б) ці-
льові групи, метою яких є досягнення 
конкретних цілей; в) групи лобістів 
(головним чином здійснюють прямий 
тиск на владу, політичні структури 
суспільства). Групи лобістів досить по-
ширені в парламентах окремих країн, 
зокрема, Англії. За характером діяль-
ність Г. т. може бути відкритою і при-
хованою. У першому випадку такі гру-
пи безпосередньо апелюють до ши-
роких мас (робітничі профспілки, 
селянські організації і т. ін.), у друго-
му — це групи, що діють на підприємс-
твах, в установах, банках і не гребують 
жодними прихованими, непорядними 
методами тиску на керівників, ад-
міністрацію (погрози, шантаж, коруп-
ція, дискредитація та ін.). Г. т. актив-
но використовуються недержавними 
структурами для різнобічного впливу 
на політичну систему суспільства. У 
політиці Г. т. — це певна група людей, 
метою діяльності яких є тиск на вибір і 
прийняття політичних рішень. Харак-
терними ознаками Г. т. є мінімум ор-
ганізації, умовний центр прийняття 
рішення, який працює без програм. Це 
лише певною мірою організовані групи 
(групи прихильників, автономні гру-
пи, групи, що здійснюють ефективний 
тиск на владу, на тих, хто приймає рі-
шення, тощо). Г. т. утворюються, ґрун-
туючись на матеріальних і духовних 
інтересах. До перших належать насам-
перед професійні організації, що об-
стоюють матеріальні корпоративні ін-
тереси (профспілки найманих праців-
ників, підприємницькі організації, 
групи комерсантів, працівників сіль-
ського господарства тощо). Г. т., що за-
хищають моральні інтереси громадян, 
менш гомогенні, ніж Г. т., що захища-
ють матеріальні інтереси. Такі Г. т. 
об’єднані на основі однакових інтере-
сів і умов життя (студентські організа-
ції, феміністські, ветеранські тощо). 
До Г. т. іноді зараховують церкви, 
політичні клуби, армійські колективи 
та ін. У реальній політичній діяльності 
функції Г. т. часто несуттєво відрізня-
ються від функцій політичних партій.

Блуммер Г. Коллективное поведение // Психо-
логия масс. — Самара, 1998; Власов А. И. Поли-

тические манипуляции: История и практика средств 
массовой информации США. — М., 1982; Голова-
тий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2006; Политологический 
словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний слов-
ник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За 
ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; 
Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или По-
корение толпы. — М., 1999.

М. Головатий

Групівщина — обособлення, відо-
кремлення певної частини суспільс-
тва, колективу, організації з деклару-
ванням, обстоюванням групових інте-
ресів. За характером Г. може бути: 
політичною, соціальною, етнічною 
тощо. Прикладами Г. є: “Групи бідно-
ти” — об’єднання селян-бідняків в 
СРСР у 20–30-х роках ХХ ст., “Група 
народовольців” — просвітницько-ре-
волюційна організація в Петербурзі в 
90-х роках ХІХ ст., “Група вивчення 
реактивного руху” — організація з 
конструювання реактивних двигунів у 
30-х роках ХХ ст. під керівництвом 
С. Корольова, БУНД — націоналістич-
на єврейська партія кінця ХІХ — по-
чатку ХХ ст. та ін. Нерідко характер-
ним для Г. є превалювання вузькогру-
пових інтересів над загальними, 
абсолютизація їх. 

У широкому суспільному контексті 
Г. може уразнюватися в обособленні 
релігійних громад, національних мен-
шин, ідеологічних течій тощо.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. —  К., 2001; Ожегов  С. И. Словарь рус-
ского языка. — М., 1984; Советский энциклопеди-
ческий словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Гуманітарні силові операції — 
застосування силових методів впливу 
для розв’язання гуманітарних про-
блем. Зазвичай Г. с. о. проводять на 
підставі міждержавних угод у районах 
міжетнічних конфліктів, коли вини-
кає загроза для населення внаслідок, 
наприклад, етнічних чисток (як мож-
ливе — стихійних лих) тощо.

Ю. Бондар

Групівщина
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тям “Д.” стали називати вчення со-
цініан за іменем творця раціоналістич-
ного напряму в протестантизмі 
(XVI ст.). У XVII ст. поняття “Д.” ото-
тожнили з поняттям “вільнодумство”. 
Популяризація й активне поширення 
Д. у цей час зумовлювалися процесом 
секуляризації суспільства, особливос-
тями бурхливого розвитку природо-
знавства з його механістичною карти-
ною світу, де він мав статус самостій-
ного механізму, який однак почав 
рухатися під дією зовнішніх сил. Д. 
виник у XVII ст. в Англії завдяки зу-
силлям Д. Чербері, у вченні якого він 
мав форму нової релігії, що не потре-
бувала релігійних авторитетів, віри, 
обрядів, таїнств, молитов. Апелюючи 
до розуму, деїсти виступали проти іс-
нуючих форм релігії, оскільки, на 
їхню думку, всі вони, далекі від істини 
й ґрунтуються на діях (обрядах), 
нав’язаних священнослужителями ря-
довим віруючим. Істинне богопізнання 
вони зводили до пізнання природи. 
Природна релігія розуму протиставля-
лася “позитивній” релігії одкровення і 
розглядалась як основа всіх релігій. 
Здебільшого її зміст зводився до про-
блем і сутності моралі. Деїсти нерідко 
піддавали критиці навіть Святе Пи-
сьмо, відомі християнські догмати й 
обряди та інститут церкви взагалі. Д., 
активно захищаючи принципи віро-
терпимості й свободи совісті, незалеж-
ності філософії і науки від релігії, ні-
коли не був однорідною течією: одні 
деїсти тяжіли до теїзму, інші — до 
атеїзму й матеріалізму. Д. своєрідно 
виявляє історичний зв’язок філософії і 
науки. У XVII–XVIII ст. він доволі ак-
тивно сприяв переорієнтації інтелек-
туального потенціалу суспільства з тео-

Дев сол — лівоекстремістська гру-
па в Турції. Створена в 1978 р. на ос-
нові радикальної фракції партії (фрон-
ту) визволення турецького народу. Ос-
новною програмовою метою Д. с. було 
здійснення національної революції і 
зміна державного ладу. Ідейним під-
ґрунтям Д. с. є: поєднання марксист-
ських концепцій і національної ксе-
нофобії з крайнім американізмом і 
несприйняттям політики Заходу — 
НАТО. Інші назви Д. с. — Збройне 
об’єднання Д. с., Фронт визволення 
революційних робітників, Сили рево-
люційного народу. На рахунку Д. с. — 
терористичні акції, збройні грабежі, 
має зарубіжні структури (ФРН, Бель-
гії, Нідерландах, Англії) тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003; Серис 
Ютен. Невидимые правители и тайные общества. — 
М., 1998.

М. Головатий

Деїзм (англ. deism, від лат. deus — 
Бог) — релігійно-філософське вчення, 
яке, спираючись на принципи раціо-
налізму, доводить, що Бог, як безосо-
бистісна розумна першопричина світу, 
знаходиться поза ним і не втручається 
в процеси і явища, що відбуваються в 
ньому. Після першопоштовху, на дум-
ку представників Д., Всесвіт рухається 
(розвивається) за природними закона-
ми. Ідеї Д. беруть свій початок від ду-
мок Епікура про невтручання богів у 
земне життя та від відомої ідеї Аристо-
теля про першодвигун. Уперше понят-
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логії на науку (природознавства) і фі-
лософію. Деїстами були такі відомі 
мислителі — Т. Гоббс, А. Шефтсбері, 
Ф. М. Вольтер, Д. Юм, Д. Толанд, 
Т. Джефферсон та ін. У ХІХ ст. Д. 
втрачає свої позиції як через широку 
популяризацію атеїзму й матеріаліз-
му, так і через містичні, окультні пог-
ляди та уявлення. Певний інтерес до 
Д. спостерігався у другій половині 
ХХ ст. у зв’язку з процесом своєрідно-
го примирення науки і релігії. 

Історія і теорія релігії та вільнодумства. — К., 
1993; Любак А. Драма атеистического гуманиз-
ма. — Милан; Москва, 1997; Тажуризина З. А. 
Идеи свободомыслия в истории культуры. — М., 
1987; Философские  проблемы истории свободо-
мыслия и атеизма. — М., 1987.

А. Черній 

Декларація і план дій з бороть-
би проти расизму, ксенофобії, ан-
тисемітизму і нетерпимості — дода-
ток № 3 до декларації, прийнятої 
9 жовтня 1993 р. у Відні державами — 
членами Ради Європи на Конференції, 
що проходила на найвищому рівні. У 
тексті Декларації наголошується, що 
різноманітність традицій і культур 
становить упродовж століть одне з ба-
гатств Європи, а принципи терпи-
мості — гарантія збереження на євро-
пейському континенті відкритого сус-
пільства, яке поважає культурну 
самобутність і гідність усіх людей од-
наковою мірою. Це залишається од-
нією з головних цілей європейської 
розбудови. При обговоренні Деклара-
ції держави — члени Ради Європи від-
мітили, що особливе занепокоєння 
викликають зростаючі вияви расизму, 
ксенофобії і антисемітизму, посилення 
клімату нетерпимості. Вони стурбо-
вані множенням випадків актів на-
сильства, особливо щодо мігрантів і 
осіб, які є вихідцями з імміграції, не-
гідним людини ставленням до них і 
дискримінаційною практикою, що за 
цим настає. Мають місце також випад-
ки нових виявів ксенофобії — агресив-
ного націоналізму і етноцентризму. 
Спостерігається різке погіршення еко-
номічних умов, що ставить під загрозу 
єднання європейських суспільств. Ус-
падковуються виняткові форми, які 
здатні сприяти соціальному напружен-
ню і виявам ксенофобії. Ці явища не-

терпимості є небезпечними для демок-
ратичних суспільств та їх основних 
цінностей, і підривають основи євро-
пейської розбудови. Держави-члени 
Ради Європи засудили расизм у всіх 
його формах, ксенофобію, антисемі-
тизм, а також нетерпимість і всі форми 
релігійної дискримінації. Уряди де-
ржав, що приєдналися до цієї деклара-
ції, зобов’язались поглибити тексти 
національних законів і міжнародних 
документів, а також вжити відповід-
них заходів у національному і європей-
ському планах, а саме: протидіяти 
будь-якій ідеології, політиці і практи-
ці, що спонукає до расової ненависті, 
насильства і дискримінації, а також 
будь-яким діям або висловам, які, за 
своїм характером, збільшують занепо-
коєння і напруження між групами різ-
ної расової, етнічної, національної, 
релігійної або соціальної належності. 
Держави-члени Ради Європи настійно 
закликали народи, групи, усіх євро-
пейців, а особливо молодь, розпочати 
рішучу боротьбу проти будь-яких форм 
нетерпимості і брати активну участь у 
розбудові демократичного європейсь-
кого суспільства — суспільства терпи-
мості й солідарності, що ґрунтується 
на спільних цінностях.

Комітет Міністрів РЄ розробив план 
дій щодо реалізації цього звернення: 

1. Започаткувати широку європей-
ську молодіжну кампанію, спрямова-
ну на мобілізацію громадськості на 
створення суспільства терпимості, що 
ґрунтується на поважанні однаковою 
мірою гідності всіх його членів, а та-
кож на боротьбу проти виявів расизму, 
ксенофобії, антисемітизму і нетерпи-
мості. Ця кампанія, координована Ра-
дою Європи у співробітництві з євро-
пейськими молодіжними організація-
ми, матиме національний і місцевий 
вимір через створення національних 
комітетів і, зокрема, спрямовувати-
меться на заохочення реалізації проб-
них проектів, що охоплюють усі про-
шарки суспільства.

2. Запропонувати державам-членам 
посилити гарантії проти будь-яких 
форм дискримінації за ознакою расо-
вої, етнічної, національної чи релігій-
ної належності і для цього: перегляну-
ти без зволікань свої законодавчі та 
нормативні акти з метою вилучення з 
них положень, що потенційно можуть 

Декларація і план дій з боротьби 
проти расизму...
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вважатися як дискримінаційні, з пог-
ляду на той чи інший з перелічених 
мотивів, або можуть бути упередже-
ними; забезпечити ефективне впро-
вадження законодавчих актів, спря-
мованих на подолання расизму і диск-
римінації; посилити ефективність 
превентивних заходів, яких слід вжи-
ти і які спрямовані на подолання ра-
сизму, ксенофобії, антисемітизму і не-
терпимості, приділяючи першорядне 
значення заходам, які мають сприяти 
кращому усвідомленню цих явищ, а 
також встановленню клімату довіри.

3. Створити Комітет урядових екс-
пертів, що має повноваження: аналізу-
вати законодавство, політику та інші 
заходи держав-членів, спрямовані на 
подолання расизму, ксенофобії, анти-
семітизму і нетерпимості, а також їх 
ефективність; заохочувати дії в цьому 
напрямі на місцевому, національному і 
європейському рівнях; формулювати 
рекомендації загальної політики сто-
совно держав-членів; вивчити юридич-
ні міжнародні документи з цих питань 
з метою їх можливого поглиблення. Ко-
мітет експертів систематично звітува-
тиме перед Комітетом Мініст рів, який 
клопотатиме перед відповідними керів-
никами комітетів про те, щоб вони вис-
ловили свої міркування з цих питань. 
Питання про додаткові форми функціо-
нування цього нового механізму має 
вирішуватись Комітетом Мініс трів.

4. Поглиблення взаєморозуміння і 
довіри між народами завдяки програ-
мам Ради Європи із співробітництва і 
сприяння. Робота в цьому напрямі має 
включати: вивчення першопричин не-
терпимості, а також заходів, здатних 
виправити становище, зокрема, шля-
хом організації семінарів і підтримки 
дослідницьких програм; вдосконален-
ня виховної роботи з питань прав лю-
дини і поважання культурної самобут-
ності; поглиблення програм, спрямо-
ваних на подолання упереджень 
шляхом викладання історії, під-
креслюючи позитивний взаємний 
вплив різних країн, релігій та ідей на 
шляху історичного розвитку Європи; 
заохочення з метою поглиблення дові-
ри, транскордонного співробітництва 
між місцевими органами самовряду-
вання; інтенсифікацію співпраці в пи-
таннях міжрегіональних відносин і 
надання однакових можливостей; про-

довження політики боротьби проти 
соціальної винятковості й зубожіння.

5. Пропонувати фахівцям засобів 
масової інформації висвітлювати у 
своїх репортажах і коментарях акти 
расизму й нетерпимості об’єктивно і з 
відповідальністю, а також продовжу-
вати розробку кодексу професійної 
етики, який врахував би ці вимоги.

Права людини в Україні / Інформ.-аналіт. бюл. 
Українсько-Американського Бюро захисту прав 
людини. — Вип. 2. — К.; Х., 1995.

О. Антонюк

Декларація Організації Об’єд-
наних Націй про ліквідацію усіх 
форм расової дискримінації — за-
тверджена резолюцією 1904 (XVIII) 
Генеральної Асамблеї ООН 20 листопа-
да 1963 р. Декларація складається із 
вступу та 11 статей. У преамбулі 
(вступі), вказані основні причини, що 
зумовили прийняття цього документа 
Генеральною Асамблеєю, а саме: по-
перше, Статут Організації Об’єднаних 
Націй заснований на принципі рів-
ності і гідності всіх людей і, крім ін-
ших основних цілей, спрямований на 
досягнення міжнародної співпраці 
шляхом розвитку і заохочення пошани 
прав людини і основних свобод для 
всіх, незалежно від раси, статі, мови 
та релігії; по-друге, Загальна деклара-
ція прав людини проголошує, що всі 
люди народжуються вільними і рівни-
ми в гідності і правах і що кожна лю-
дина має володіти всіма правами і всі-
ма свободами, зазначеними в Деклара-
ції, без будь-яких на те відмінностей, 
зокрема щодо раси, кольору шкіри чи 
національного походження; по-третє, 
у Загальній декларації прав людини 
зазначається, що всі люди рівні перед 
законом і мають право на рівний за-
хист закону і право на рівний захист 
від будь-якої дискримінації і від яко-
го б то не було підбурювання до такої 
дискримінації; по-четверте, Організа-
ція Об’єднаних Націй засудила коло-
ніалізм і будь-яку пов’язану з ним 
практику сегрегації і дискримінації, і 
Декларація про надання незалежності 
колоніальним країнам і народам про-
голошує, зокрема, необхідність швид-
ко і беззастережно покласти край ко-
лоніалізму; по-п’яте, будь-яка теорія 
расової відмінності або переваги в нау-
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ковому відношенні помилкова, у мо-
ральному — негожа, в соціальному — 
несправедлива і небезпечна, і ніщо не 
може виправдати расову дискриміна-
цію ні в теорії, ні на практиці. 

Приймаючи Декларацію, держави-
учасниці заявили, що вони врахували 
інші резолюції Генеральної Асамблеї і 
міжнародні акти про дискримінацію, 
прийняті спеціалізованими установа-
ми, зокрема Міжнародною організа-
цією праці і Організацією Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культу-
ри, а також те, що заходи в міжнарод-
ному плані і зусилля, хоча й викорис-
товувані в деяких країнах, дозволили 
домогтися прогресу в даному напрямі. 
При цьому дискримінація в деяких ре-
гіонах світу заснована на расі, кольору 
шкіри чи етнічному походженні, про-
довжує, однак, викликати серйозну 
занепокоєність.

Держави-учасниці проголосили за-
непокоєння виявами расової дискримі-
нації, що все ще мають місце у світі, 
яка в низці випадків укоріняється уря-
дами окремих країн шляхом законо-
давчих, адміністративних або інших 
заходів, зокрема у формі апартеїду, 
сегрегації і роз’єднування, а також 
шляхом заохочення і розповсюдження 
в деяких регіонах доктрин расової пе-
реваги та експансіонізму. Переконан-
ня в тому, що всі форми расової диск-
римінації, особливо, політика урядів, 
расової ненависті, не лише є порушен-
ням основних прав людини, а й можуть 
поставити під загрозу дружні відноси-
ни між народами, співпрацю між де-
ржавами і загальний мир та безпеку.

Держави-учасниці переконані в 
тому, що расова дискримінація завдає 
шкоди не лише тим, хто їй піддається, 
а й тим, хто її проводить, крім того, що 
створення всесвітнього співтоварист-
ва, вільного від усіх видів расової сег-
регації і дискримінації, які породжу-
ють ненависть і відчуження між людь-
ми, є одним із основних завдань 
Організації Об’єднаних Націй. У цьо-
му контексті вони заявили про необ-
хідність швидкої ліквідації у всьому 
світі расової дискримінації у всіх її 
формах і виявах та забезпечення ро-
зуміння й пошани гідності людської 
особи; ухвалення заходів внутрішньо-
державного і міжнародного характеру, 
включаючи заходи в галузі навчання, 

освіти й інформації, для забезпечення 
загального і ефективного визнання й 
дотримання принципів, що висловлю-
ються нижче.

Сутність змістовної сторони Декла-
рації викладена у її статтях. Так, у ст. 1 
зазначено, що дискримінація стосовно 
людей за ознакою раси, кольору шкіри 
або етнічного походження є посяган-
ням на гідність людської особи і засуд-
жується як заперечення принципів, 
викладених у Статуті Організації 
Об’єднаних Націй, — порушення прав 
людини і основних свобод, проголоше-
них в Загальній декларації прав люди-
ни, як перепона до підтримки дружніх 
і мирних відносин між державами і як 
обставина, що може порушити міжна-
родний мир і безпеку. Ст. 2 зафіксува-
ла наступні нормативно-правові поло-
ження: 1) жодна держава, установа, 
група чи окрема особа не повинні про-
водити у царині прав людини і основ-
них свобод стосовно окремих осіб, груп 
або установ, будь-яку дискримінацію 
за ознакою раси, кольору шкіри або 
 етнічного походження; 2) жодна дер-
жава не повинна застосовувати полі-
цейські заходи або інші способи заохо-
чення, захисту або підтримки диск-
римінації за ознакою раси, кольору 
шкіри або етнічного походження, що 
проводиться будь-якими групами, ус-
тановами чи окремими особами; 
3) особливі конкретні заходи мають 
бути прийняті за відповідних обставин 
для забезпечення належного розвитку 
або захисту осіб, що належать до пев-
них расових груп, з метою забезпечен-
ня таким особам повного здійснення 
прав людини і основних свобод. Такі 
заходи в жодному разі не повинні при-
водити до встановлення нерівних або 
особливих прав для різних расових 
груп. Ст. 3 звертає увагу на те, що: 
1) особливі зусилля мають спрямову-
ватися на боротьбу з дискримінацією, 
заснованою на расі, кольорі шкіри або 
етнічному походженні, особливо щодо 
цивільних прав, надання громадянс-
тва, освіти, релігії, найму, праці і жит-
ла; 2) кожна людина, незалежно від 
раси, кольору шкіри або етнічного по-
ходження, повинна мати рівний до-
ступ до будь-яких місць, призначених 
для суспільного користування.

У багатьох статтях зазначається, 
що “всі держави повинні прийняти 
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ефективні заходи для перегляду полі-
тики уряду та інших публічних влас-
тей і відміни законів і правил, які ве-
дуть до створення і вкорінення расової 
дискримінації там, де вона все ще про-
водиться. Вони повинні видати зако-
ни, що забороняють таку дискриміна-
цію, і прийняти всі відповідні заходи 
по боротьбі із забобонами, що приво-
дять до расової дискримінації” (ст. 4); 
“Негайно повинно бути покладено 
край проведенню урядами та іншими 
урядовими властями політики расової 
сегрегації і, особливо, політики апар-
теїду, і повинні бути ліквідовані всі 
форми расової дискримінації і роз’єд-
нання, що є результатом такої політи-
ки” (ст. 5); “Ніяка дискримінація за 
ознакою раси, кольори шкіри або ет-
нічного походження не повинна допус-
катися при здійсненні будь-якою осо-
бою в її країні політичних прав і прав 
громадянства, зокрема право брати 
участь у виборах на основі загального і 
рівного виборчого права і брати участь 
в управлінні країною. Кожна людина 
має право рівного доступу до держав-
ної служби у своїй країні” (ст. 6). У 
ст.7 проголошуються гарантії захисту 
людини від дискримінації. Сутність їх 
полягає в наступному: 1) всі люди рів-
ні перед законом і судом і кожен, неза-
лежно від раси, кольору шкіри або ет-
нічного походження, має право на осо-
бисту безпеку і захист держави від 
насильства або тілесних ушкоджень, 
що заподіюються як урядовими поса-
довцями, так і окремими особами, гру-
пами або установами; 2) кожна людина 
має право на ефективний захист і від-
новлення в незалежних національних 
судах, компетентних розглядати такі 
питання, в разі будь-якої дискриміна-
ції за ознакою раси, кольори шкіри або 
етнічного походження щодо його 
основних прав і свобод. Ст. 8 визначає 
необхідність негайного прийняття 
ефективних заходів у галузі навчання, 
освіти та інформації з метою ліквідації 
расової дискримінації і расових забо-
бонів, розвитку взаєморозуміння тер-
пимості й дружби між народами і ра-
совими групами, а також розповсюд-
ження цілей і принципів Статуту 
Організації Об’єднаних Націй і Загаль-
ної декларації прав людини (так само 
як і Декларації про надання незалеж-
ності колоніальним країнам і наро-

дам). У ст. 9, по-перше, суворо засуд-
жуються будь-яка пропаганда та орга-
нізації, що засновані на ідеях і теоріях 
переваги однієї раси або групи осіб 
певного кольору шкіри або етнічного 
походження, і головна мета яких вип-
равдання або заохочення расової диск-
римінації в будь-якій формі; по-друге, 
вважаються злочином проти суспільс-
тва і караються відповідно до закону 
всяке підбурювання до насильства або 
акти насильства як з боку окремих 
осіб, так і з боку організацій, спрямо-
ваних проти будь-якої раси або групи 
осіб іншого кольору шкіри, чи етніч-
ного походження; по-третє, для втілен-
ня в життя мети і принципів справж-
ньої Декларації, всі держави мають 
розробити негайні й позитивні заходи, 
в тому числі й законодавчі, для пере-
слідування в судовому порядку і/або 
оголошення протизаконними організа-
ції, які заохочують расову дискримі-
націю, підбурюють до насильства або 
застосовують насильство з метою диск-
римінації за ознакою раси, кольору 
шкіри або етнічного походження. 
Ст. 10 наголошує на необхідності Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, спеціалі-
зованих установ, держав і неурядових 
організацій зробити все від них залеж-
не, щоб вжити енергійні заходи (поєд-
нуючи юридичні та інші практичні за-
соби), які сприятимуть ліквідації усіх 
форм расової дискримінації. Зокрема 
вони мають вивчати причини такої 
дискримінації, щоб рекомендувати 
ефективні заходи, потрібні для бороть-
би з нею та її ліквідації. Ст. 11 зазна-
чає, що кожна держава повинна сприя-
ти дотриманню прав людини і основ-
них свобод відповідно до Статуту 
Організації Об’єднаних Націй і точно 
та сумлінно дотримуватися ухвали 
справжньої Декларації, Загальної дек-
ларації прав людини і Декларації про 
надання незалежності колоніальним 
країнам і народам.

О. Антонюк

Декларація принципів толе-
рантності — затверджена Резолюцією 
Генеральної конференції ЮНЕСКО 
16 листопада 1995 р. У ній держави — 
учасниці Організації Об’єднаних На-
цій з питань освіти, науки і культури, 
які зібралися в Парижі на двадцять 
восьму сесію Генеральної конференції, 
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зазначили, що керуючись Статутом 
ООН, Преамбулою ЮНЕСКО, Загаль-
ною декларацією прав людини, міжна-
родними актами, рекомендаціями ре-
гіональних конференцій, проведених 
згідно з резолюцією 27 С/5.14 Гене-
ральної конференції ЮНЕСКО у рам-
ках Року ООН, присвяченого толерант-
ності, а також згідно з висновками і 
рекомендаціями інших конференцій і 
нарад, організованих державами-чле-
нами за програмою Року ООН, присвя-
ченого толерантності, відчуваючи за-
грози у зв’язку з активізацією остан-
нім часом актів нетерпимості, насилля, 
тероризму, ксенофобії, агресивного на-
ціоналізму, расизму, антисемітизму, 
відчуження, маргіналізації і дискри-
мінації стосовно національних, етніч-
них, релігійних і мовних меншин, бі-
женців, робітників-мігрантів, імміг-
рантів і соціально найменш захищених 
груп у суспільстві, що несуть небез-
пеку справі зміцнення миру і демо-
кратії на національному і міжнародно-
му рівнях і є перешкодою на шляху 
розвитку, звертаючи особливу увагу на 
обов’язок держав-членів розвивати і 
заохочувати повагу прав людини і ос-
новних свобод для усіх без винятку за 
ознаками раси, статі, мови, національ-
ної належності, релігії або стану 
здоров’я і борючись з виявами нетер-
пимості, приймають і проголошують 
цю Д. п. т., сповнені рішучості здійс-
нити усе необхідне для утвердження 
ідеалів толерантності в наших суспіль-
ствах, оскільки толерантність є не 
тільки найважливішим принципом, а 
й необхідною умовою миру і соціально-
економічним розвитком усіх народів. 
Ст. 1 Д. п. т. зафіксувала поліваріатив-
ність визначення поняття “толерант-
ності”. По-перше, згідно з нею толеран-
тність розглядається як повага, прий-
няття і правильне розуміння багатства 
різноманітності культур нашого світу, 
наших форм самовираження і способів 
виявів людської індивідуальності. Їй 
сприяють знання, відкритість, спілку-
вання і свобода думки, совість і пере-
конання. Толерантність — це гармонія 
в багатоманітності, не тільки мораль-
ний обов’язок, а й політична і правова 
потреба. Толерантність — це добро-
чинність, яка робить можливим досяг-
нення миру і сприяє заміні культури 
війни культурою миру. По-друге, толе-

рантність трактується як активне став-
лення, що формується на основі виз-
нання універсальних прав і основних 
свобод людини. По-третє, у цій статті 
толерантність подається як обов’язок 
сприяти утвердженню прав людини, 
плюралізму (в тому числі культурного 
плюралізму), демократії і правопоряд-
ку. Толерантність — це поняття, яке 
передбачає відмову від догматизму, від 
абсолютизації істини і яке утверджує 
норми, встановлені у міжнародних ак-
тах в галузі прав людини. По-четверте, 
впровадження толерантності означає: 
кожний вільний дотримуватися своїх 
переконань і визнає таке саме право за 
іншими; люди за своєю природою різ-
няться зовнішнім виглядом, станови-
щем, мовою, поведінкою і цінностями, 
мають право жити в мирі і зберігають 
свою індивідуальність; погляди однієї 
людини не можуть бути нав’язані ін-
шим.

Ст. 2 Д. п. т. дає тлумачення, як ро-
зуміється толерантність на державно-
му рівні, на якому вона вимагає спра-
ведливого і безпристрасного законо-
давства, дотримування правопорядку і 
судово-процесуальних й адміністра-
тивних норм і надання кожній людині 
можливостей для економічного і со-
ціального розвитку без будь-якої диск-
римінації. З метою формування толе-
рантного суспільства, наголошується у 
цій статті, держави повинні ратифіку-
вати існуючі міжнародні конвенції про 
права людини і, якщо є потреба, розро-
бити нове законодавство, що забезпе-
чувало б у державі рівноправний під-
хід і рівність можливостей для всіх 
груп і окремих людей. В інтересах 
міжнародної злагоди важливо, щоб ок-
ремі люди, громади і нації визнавали і 
поважали культурний плюралізм люд-
ської спільноти. У ст. 2 зауважується, 
що нетерпимість може набирати фор-
ми маргіналізації соціально найменш 
захищених груп, їх вилучення із сус-
пільно-політичного життя, а також на-
сильства і дискримінації щодо них. 
Ст. 3 Д. п. т. обґрунтовує соціальні ас-
пекти проблеми, в якій зазначається, 
що толерантність як ніколи важлива у 
сучасному світі, у вік глобалізації еко-
номіки, швидкого розвитку комуніка-
ції, інтеграції і взаємозалежності, 
великомасштабних міграцій і пере мі-
щен ня населення, урбанізації і пере-
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творення соціальних структур (загро-
зи у зв’язку з цими процесами мають 
глобальний характер); потреба в толе-
рантності необхідна і у відносинах як 
між людьми, так і на рівні сім’ї й гро-
мад, вона також важлива у школах і 
університетах, у межах неформальної 
освіти, вдома і на роботі, де потрібно 
зміцнювати дух толерантності і фор-
мувати відносини відкритості, уваги 
один до одного і солідарність. Засоби 
комунікації, зазначається у ст. 3, 
спроможні відігравати конструктивну 
роль у справі сприяння вільному і від-
критому діалогу і обговоренню поши-
рення цінностей толерантності й 
роз’яс нення загрози виявів байдужості 
щодо груп та ідеологій, які проповіду-
ють нетерпимість. Ст. 3 звертає особ-
ливу увагу на найменш захищені 
соціально групи, які перебувають у 
несприятливих соціальних або еконо-
мічних умовах, з тим, щоб надати їм 
правовий і соціальний захист, зокрема 
стосовно житла, зайнятості й охорони 
здоров’я, забезпечення поваги до само-
бутності їх культури і цінностей та 
сприяння, особливо за допомогою осві-
ти, їхньому соціальному і професійно-
му зростанню й інтеграції. В інтересах 
вирішення цього глобального завдан-
ня у статті наголошується на необхід-
ності проведення відповідних науко-
вих досліджень і налагодження кон-
тактів, спрямованих на координацію 
діяльності міжнародної спільноти. 
Ст. 4 Д. п. т. присвячена питанням ви-
ховання толерантності, у ній наго-
лошується, що це найефективніший 
засіб попередження нетерпимості. 
Ви ховання у дусі толерантності розпо-
чинається з навчання людей того, в 
чому полягають їхні загальні права і 
свободи, щоб забезпечити здійснення 
цих прав, із заохочення прагнення до 
захисту прав інших. Виховання в дусі 
толерантності потрібно розглядати як 
безальтернативний імператив і у 
зв’язку з цим необхідно заохочувати 
методи систематичного і раціонально-
го навчання толерантності, що висвіт-
лює культурні, соціальні, економічні, 
політичні, релігійні джерела нетерпи-
мості, які лежать в основі насильства і 
відчуження. Політика і програми в ос-
вітянській галузі мають сприяти 
поліпшенню солідарності і терпимості 
у відносинах як між окремими людь-

ми, так і між етнічними, соціальними, 
культурними, релігійними і мовними 
групами, а також націями. У ст. 4 
обґрунтовується необхідність вихован-
ня в дусі терпимості, що має сприяти 
формуванню у молоді навичок неза-
лежного мислення, критичного осмис-
лення суджень, що ґрун туються на мо-
ральних цінностях. Дер жави — члени 
ЮНЕСКО у ст. 5 зобо в’язали заохочу-
вати толерантність і ненасильництво, 
використовуючи для цього програми і 
установи у галузях освіти, науки, 
культури і комунікації, а в ст. 6 Д. п. т. 
проголошено 16 листопада як щоріч-
ний Міжнародний день, присвячений 
толерантності з метою мобілізації гро-
мадськості, привертання уваги до за-
гроз, які містяться в нетерпимості, і 
зміцнення прихильності й активізації 
дій на підтримку заохочення толерант-
ності.

Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. — СПб., 
2004.

О. Антонюк

Декларація про ліквідацію всіх 
форм нетерпимості і дискримінації 
на основі релігії або переконань — 
прийнята Резолюцією 36/55 Генераль-
ної Асамблеї ООН 1981 р. Декларація 
приймалася з урахуванням того, що в 
Загальній декларації прав людини і в 
міжнародних пактах про права люди-
ни проголошуються принципи недиск-
римінації і рівності перед законом і 
право на свободу думки, совісті, релігії 
або переконань. Свобода релігії або пе-
реконань, на думку авторів Деклара-
ції, має сприяти досягненню мети за-
гального миру, соціальної справед-
ливості і дружби між народами, 
ліквідації ідеології і практики коло-
ніалізму, расової дискримінації. Ст. 1. 
Декларації зазначає, що “кожна люди-
на має право на свободу думки, совісті 
і релігії. Це право включає свободу 
мати релігію або переконання будь-
якого роду по своєму вибору і свободу 
сповідати свою релігію і виражати пе-
реконання як самостійно, так і спільно 
з іншими, публічним або приватним 
порядком, у відправленні культу, ви-
конанні релігійних і ритуальних об-
рядів і ученні”. У ст. 2 Декларації вка-
зано, що “ніхто не повинен піддавати-
ся дискримінації на основі релігії або 
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переконань з боку будь-якої держави, 
установи, групи осіб або окремих осіб і 
з цією метою усі держави повинні вжи-
ти відповідних конкретних дій, вихо-
дячи із ситуації, що склалася в окре-
мому суспільстві, державі”. Чільне 
місце в Декларації відводиться правам 
дітей на доступ до освіти в області 
релігії або переконань відповідно до 
бажань їхніх батьків або, у відповід-
них випадках, законних опікунів. 
“Дитина, — за ст. 5, — захищається 
від будь-якої форми дискримінації на 
основі релігії або переконань”.

М. Головатий

Декларація про права осіб, що 
належать до національних або ет-
нічних, релігійних і мовних мен-
шин — прийнята резолюцією 47/135 
Генеральної Асамблеї ООН у грудні 
1992 р. Складається з преамбули і 
дев’яти статей. У преамбулі передбаче-
но основні принципові засади та на-
прями діяльності ООН у сфері захисту 
прав меншин: 1. Наголошується, що 
основним у діяльності ООН залишаєть-
ся заохочення і розвиток поваги до 
прав людини та основних свобод для 
всіх, без огляду на расу, стать, мову 
або релігію. 2. Підтверджується віра в 
основні права людини, гідність і цін-
ність людської особистості та рівність 
великих і малих націй. 3. ООН, форму-
ючи політику щодо прав меншин, до-
магається реалізації принципів, які 
містяться в міжнародних документах 
загального та регіонального рівнів, а 
також укладених між окремими дер-
жавами — її членами. 4. Зазначається, 
що базовими в діяльності ООН щодо 
меншин залишаються положення 
ст. 27 “Міжнародного пакту про грома-
дянські та політичні права”, в якій 
констатується: “у тих країнах, де іс-
нують етнічні, релігійні та мовні мен-
шини, особам, які належать до таких 
меншин, не може бути відмовлено у 
праві разом з іншими членами тієї ж 
групи користуватися своєю культу-
рою, сповідувати свою релігію і вико-
нувати її обряди, а також користувати-
ся рідною мовою”. 5. Наголошується, 
що постійне заохочення і здійснення 
прав осіб, які належать до національ-
них або етнічних, релігійних і мовних 
меншин як невід’ємної складової роз-
витку суспільства загалом і в демокра-

тичних межах на основі верховенства 
закону, сприяє зміцненню дружби та 
співробітництва між народами й дер-
жавами. 6. ООН відводиться важлива 
роль у захисті меншин, зазначається 
необхідність забезпечення ще ефектив-
нішого впровадження в життя міжна-
родних документів з питань прав лю-
дини щодо прав осіб, які належать до 
національних або етнічних, релігійних 
і мовних меншин. Статті 1 і 4 присвя-
чені визначенню зобов’язань держав у 
сфері захисту прав меншин: 1) охорона 
на своїх територіях існування націо-
нальної, етнічної, культурної, релігій-
ної та мовної самобутності меншин і 
заохочення створення умов для роз-
витку цієї самобутності; 2) здійснення 
належних законодавчих та інших за-
ходів для цієї мети; 3) забезпечення 
особам, які належать до меншин, мож-
ливостей ефективно здійснювати всі 
свої права людини й основні свободи 
без будь-якої дискримінації та на ос-
нові рівності перед законом; 4) ство-
рення сприятливих умов, що дають 
можливість особам, які належать до 
національних меншин, виявляти свої 
особливості та розвивати власні куль-
туру, мову, релігію, традиції, звичаї; 
5) створення відповідних умов для вив-
чення меншинами своїх мови, історії, 
традицій тощо; 6) застосування необ-
хідних заходів для залучення осіб, які 
належать до меншин, до участі в забез-
печенні економічного прогресу та роз-
витку своєї країни. Ст. 2 Декларації 
окреслює коло прав осіб, які належать 
до меншин: користуватися досягнен-
нями своєї культури; сповідувати свою 
релігію і справляти релігійні обряди, а 
також використовувати свою мову у 
приватному житті та публічно; брати 
активну участь у культурному, релігій-
ному, громадському, економічному і 
державному житті та в прийнятті на 
національному, а за необхідності на 
регіональному рівнях, рішень стосов-
но тієї меншини, до якої вони нале-
жать; створювати власні асоціації та 
забезпечувати їх функціонування; 
встановлювати і підтримувати без 
будь-якої дискримінації вільні й мирні 
контакти з іншими членами своєї гру-
пи та з особами, які належать до інших 
меншин, а також контакти через кор-
дони з громадянами інших держав, з 
якими вони пов’язані національними, 
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етнічними, релігійними чи мовними 
зв’язками. У ст. 5 проголошується, що 
національні політика і програми, а та-
кож програми співпраці та допомоги 
між державами плануються й здійсню-
ються за належного врахування закон-
них інтересів осіб, які належать до 
меншин. У Декларації зазначається, 
що державам “слід співпрацювати у 
питаннях, що стосуються осіб, які на-
лежать до меншин, у т. ч. в обміні ін-
формацією та досвідом, з метою роз-
витку взаєморозуміння та довіри” 
(ст. 6), а також “з метою заохочення 
поважання прав, викладених у цій 
Декларації” (ст. 7). У ст. 8 зафіксова-
но, що, по-перше, “ніщо у цій Декла-
рації не заважає виконанню держава-
ми їхніх міжнародних зобов’язань сто-
совно осіб, які належать до меншин. 
Зокрема, державам слід сумлінно ви-
конувати обов’язки та зобов’язання, 
які вони прийняли на себе згідно з 
міжнародними договорами та угодами, 
учасниками яких вони є”. По-друге, 
“здійснення прав, викладених у Де-
кларації, не завдає шкоди здійсненню 
усіма особами загальновизнаних прав 
людини та основних свобод”. По-третє, 
“заходи, яких вживають держави з ме-
тою забезпечення ефективного здійс-
нення прав, викладених у Декларації, 
не вважаються prima facil — такими, 
що суперечать принципам рівності, у 
т. ч. закріпленим у Загальній деклара-
ції прав людини”. По-четверте, “ніщо 
у цій Декларації не може бути витлу-
мачено як таке, що допускає будь-яку 
діяльність націй, принципи поважан-
ня суверенної рівності, у т. ч. тери-
торіальної цілісності та політичної не-
залежності держав”. Декларація стала 
першим загальновизнаним докумен-
том, присвяченим такій складній і 
надто важливій проблемі, як націо-
нальні меншини. Вона увібрала в себе 
весь багатолітній теоретичний і прак-
тичний досвід роботи, що здійснили 
міжурядові та неурядові організації 
міжнародного співтовариства у сфері 
захисту прав осіб, які належать до на-
ціональних або етнічних, релігійних і 
мовних меншин. Усі правові норми, 
що увійшли до Декларації, стали 
похідними від загальноприйнятих 
норм прав людини та основних свобод і 
не суперечать принципу рівності, за-
кріпленому в Загальній декларації 

прав людини. Загалом правові засади 
Декларації повністю відповідають ці-
лям і принципам ООН, зокрема таким, 
як повага до суверенної рівності, тери-
торіальної цілісності та політичної не-
залежності держав.

Декларація прав осіб, що належать до націо-
нальних або етнічних, релігійних та мовних меншин 
// Права людини в Україні: Інформ.-аналіт. бюл. 
Українсько-Американського Бюро захисту прав 
людини. — Вип. 21. Права меншин. — К., 1998.

О. Антонюк

Декларація щодо основних 
прин ципів, що стосуються внеску 
засобів масової інформації у зміц-
нення миру та міжнародного взає-
мопорозуміння, у розвиток прав 
людини і боротьбу проти расизму, 
апартеїду та підбурювання до вій-
ни — проголошена Генеральною кон-
ференцією ЮНЕСКО на її двадцятій 
сесії 28 листопада 1978 р. В Преамбулі 
Декларації зазначається, що вона при-
йнята відповідно до Загальної декла-
рації прав людини, низкою інших важ-
ливих міжнародних документів ООН і 
що “справа миру і міжнародного взає-
морозуміння, розвитку прав людини і 
боротьба проти расизму, апартеїду і 
підбурення до війни потребує вільного, 
більш широкого і більш збалансовано-
го розповсюдження інформації” (ст. 1). 
Здійснення свободи думки, висловлю-
вання і інформації, що визнаються як 
складова прав людини і основних сво-
бод, є істотним чинником зміцнення 
миру і міжнародного взаємопорозумін-
ня. У Декларації йдеться про роль ін-
формації в житті людства загалом; про 
свободу і захист журналістів, їхніх 
прав; про роль засобів масової інфор-
мації у формуванні особистості, особ-
ливо молодої людини тощо. Деклара-
ція проголошує повагу до свободи дум-
ки,  висловлювань та інформації. 
“Важ ливо, — вказується у ст. 6, — щоб 
засоби масової інформації мали умови 
і засоби для зміцнення і розвитку своїх 
можливостей і для співробітництва 
між собою і з засобами масової інфор-
мації розвинених країн”. У Декларації 
також йдеться про роль і значення фа-
хівців у професійній підготовці жур-
налістів, про їхні професійні організа-
ції, повагу до конституційних поло-
жень, спрямованих на забезпечення 

Декларація щодо основних прин ципів, 
що стосуються внеску засобів масової 

інформації у зміцнення миру...
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свободи інформації, щоб розповсюд-
ження інформації здійснювалося за 
відповідної поваги до різноманіття 
культур, забезпечення їх цивілізова-
ного діалогу, взаємообміну та взаємоз-
багачення.

Права  человека: Сб. междунар. договоров. — 
Т. 1. (Ч. 1): Универсальные договоры. Организация 
Объединенных Наций. — Нью-Йорк; Женева, 
1994.

М. Головатий

Деколонізація — процес розпаду 
колоніальних відносин у колоніально 
залежних країнах Азії і Африки після 
1945 р. У деяких випадках державна 
незалежність завойовувалася у процесі 
збройної боротьби між владою і націо-
нально-визвольними силами (Алжир, 
В’єтнам, Ангола, Зімбабве, Мозамбік). 
Д. часто відбувалася і в результаті пе-
реговорів, ненасильницьких дій з боку 
національно-визвольних рухів (Гана, 
Індія, Пакистан, Замбія, Танзанія).

М. Головатий

Демографічна безпека — ство-
рення умов для демографічного роз-
витку; стан, при якому не існує загро-
зи депопуляції населення (етносу). 
Д. б. забезпечується комплексом за-
ходів політичного, економічного, еко-
логічного характеру, спрямованих на 
створення належних умов життя, сти-
мулювання народжуваності тощо.

Ю. Бондар

Демократичний фронт звіль-
нення Палестини — воєнно-політич-
на організація. Створена в лютому 
1969 р. на основі однієї з фракцій На-
родного фронту звільнення Палести-
ни. З часом організація увійшла до 
складу Організації звільнення Палес-
тини як самостійна фракція. Основу 
ідейних засад Д. ф. з. П. становить 
поєднання концепцій марксизму і 
арабського націоналізму. Первинна по-
літична програма — реалізація на-
ціональної мети (звільнення Палести-
ни від ізраїльської окупації шляхом 
ре волюціоналізації народних мас). 
У 1991 р. Д. ф. з. П. розколовся на дві 
фракції: радикальну фракцію, що 
увійшла до складу Альянсу палес-
тинських сил; помірну (другу) — під-
тримала Організацію звільнення Па-

лестини. Активізація радикального 
крила Д. ф. з. П. помітно виявилася у 
серпні 2001 р. Загальна чисельність 
бойового ядра організації становить не 
більше ніж тисячу бойовиків. Органі-
зація здійснює рейди на окуповані 
Ізраїлем палестинські території, бере 
участь у збройних конфліктах тощо. 
Має багато зовнішніх контактів у Си-
рії, Лівії, Алжирі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Колеман  Джон. Комитет 300. Тайны миро-
вого правительства. — М., 2001; Кузьмич А. Заго-
вор мирового правительства. — М., 1994; Менли 
Палмер  Хоп. Энциклопедическое изложение ма-
сонской, герметической, каббалистической и ре-
зенкрейцеровской символистической филосо-
фии. — Новосибирск, 1993; Марамарко Микеле. 
Масонство в прошлом и настоящем. — М., 1990; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003; Серис 
Ютен. Невидимые правители и тайные общества. — 
М., 1998.

М. Головатий

Демократія народна (від грец. 
demokratia — народовладдя) — про на-
явність такої демократії йдеться у тих 
випадках, коли народ не лише виз-
нається, а й реально є джерелом дер-
жавної влади. Як зауважував амери-
канський президент А. Лінкольн, де-
мократія — це “правління народу, 
вибране народом і для народу”. Тобто 
Д. н. — це механізм і можливість ре-
альної здатності більшості соціуму (на-
роду) здійснити свою волю за допомо-
гою держави або безпосередньо (через 
референдуми, опитування та ін.) впли-
вати на всі сторони життя суспільст-
ва — політичну, економічну, духовну 
тощо. Основою Д. н. є рівність прав 
різних форм власності (державної, ко-
лективної, приватної) і збалансо-
ваність прав, обов’язків, відповідаль-
ності особи, колективу, держави. 
Починаючи з ХVІІІ ст. стосовно демок-
ратії взагалі, все більше йшлося про 
розширення права голосу громадян, 
народу, оскільки загальне виборче 
право розумілося не інакше як природ-
не право рівності всіх людей, яке за-
повідала традиція суспільного догово-

Деколонізація
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ру. На початку ХХ ст. загальне вибор-
че право фактично здобуло перемогу в 
країнах Заходу. Вчені, політики звер-
нулися до проблем демократичної роз-
будови нації, національних держав. 
Активно розпочали цей процес колиш-
ні колонії, що намагалися здобути не-
залежність. Основні принципи націо-
нальної незалежності було розроблено 
(і сформульовано) на основі певних де-
мократичних засад. Це є не що інше як 
реалізація права на колективне само-
визначення. 

Д. н. (за А. Толстоуховим) заснова-
на на суверенних підходах і принци-
пах. Серед таких принципів виокрем-
люють: принцип суверенності (не-
можливість “імпортувати політичні 
стандарти” й зловживати “світовим 
ринком” демократичних процедур). 
Демократія — це “правління народу 
народом в інтересах самого ж народу” 
(Т. Джеферсон); принцип федералізму 
(самоуправління та самоврядності); 
принцип відповідальності перед наро-
дом (влада контролюється тими, хто її 
делегував); принцип інформаційної 
відкритості та прозорості і передбачу-
ваності дій влади (без нав’язування 
суспільству будь-якої окремо взятої 
ідеології); принцип рівних можливос-
тей (без проголошення і дотримання 
майнової рівності); принцип розподілу 
влад (три основних гілки влади із від-
повідною системою противаг); принцип 
забезпечення прав меншості (з гаранто-
ваними правами опозиції: “Воля біль-
шості — це воля більшості, а не “воля 
народу”) (Й. Шумпетер); принцип змін-
ності влади та посадових осіб; принцип 
політичного плюралізму (заборона 
будь-якої політичної сили — це приду-
шення демократії, обмеження вибор-
чих прав і т. ін.); принцип забезпечен-
ня прав і свобод людини (визначальним 
для людського соціуму є права люди-
ни); принцип гуманізму (заборона й 
унеможливлення будь-якого насильс-
тва над людиною); принцип верховенс-
тва права (усі рівні перед законом, але 
й для всіх закон обов’язковий для жит-
тя). Наведені принципи у їх цілісності 
створюють Д. н., роблять її системою, 
що дає змогу народу максимально де-
мократично (у своїх інтересах) влашту-
вати власне життя. 

Д. н. ґрунтується на тому, що за 
будь-яких обставин люди мають здат-

ність до самоврядування, або ж їх мож-
на навчити цьому (хоча є і діаметрально 
протилежна точка зору). Правління  
народу фактично означає правління 
простої більшості, але, як зауважує  
Ж.-Ж. Руссо, інтерес більшості може 
бути лише інтересом великої групи, а не 
інтересом абсолютно всіх. Класично 
формою прямої, або плебісцитної де-
мократії є демократія народних зборів. 
Усі громадяни, які мають право голосу, 
вирішують безпосередньо на зборах 
політичні, соціальні, ділові та інші пи-
тання. Вважають, що така форма Д. н. 
можлива в окремих вельми обмежених 
територіальних одиницях і за обмеже-
ної кількості громадян, які мають право 
голосу. Відома вона ще з давньогрець-
ких міст-полісів, а в наш час збереглася 
лише у вигляді міських зборів (у штаті 
Нова Англія — США, двох німецько-
мовних напівкантонах Швейцарії). У 
сучасному вжитку Д. н. — це всенарод-
на держава, або верховна влада народу, 
представницька держава, а також і дер-
жава прямої участі і навіть (хоча це вва-
жається й не зовсім правильно) респуб-
ліканська чи конституційна форма 
правління. У дав нину політичні систе-
ми класифікували за владою одного (мо-
нархія); владою кількох (аристократія); 
владою багатьох (демократія). Д. н. на-
лежить до третьої моделі. 

Домінуючими рисами Д. н. є: а) су-
веренність; б) об’єднувальний харак-
тер. Суверенність — це максимальне 
врахування інтегрованої думки, інте-
ресів, запитів і потреб громадян у про-
цесі організації життя суспільства за-
галом і кожного громадянина зокрема. 
Об’єднувальний характер — це склад-
ний феномен, що потребує, з одного 
боку, не позбавити соціум множинності 
й плюралізму щодо думок, ін тересів, 
запитів, ціннісних орієнтацій, а з ін-
шого, — спрямувати соціум на спільну, 
багатогранну діяльність на догоду інте-
ресам усього суспільства. Йдеться та-
кож про досягнення збалансованості 
інтересів громадян (однак досягти аб-
солютної їхньої єдності і спрямованості 
неможливо), та про збалансованість 
усіх суб’єктів державо творчого проце-
су. Оскільки майбутнє будь-якого сус-
пільства завжди важливіше минулого, 
за великої шани і поцінування остан-
нього, то демократія взагалі, Д. н. — це 
істотний вектор у майбутнє.

Демократія народна
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Бегунов Ю. К., Лукашев А. В.,  Пониделко А. В. 
13 теорий демократий. — М., 2002; Берлин И. 
Философия свободы. Европа. — М., 2001; Гаджи-
ев К. С. Введение в политическую науку: Учеб. для 
высш. учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М., 2000; Гобозов И. А. Философия поли-
тики. — М., 2000; Головатий М. Ф. Соціологія полі-
тики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2003; Даниленко В. И. Современный политологи-
ческий словарь. — М., 2000; Даль Р. Введение в 
теорию демократии. — М., 1992; Енциклопедія 
політичної думки: Пер. з англ. — К., 2000; Лейп-
харт А. Демократия в многосоставных обще-
ствах. — М., 1997; Обушний М. І. Політологія: 
Довід. / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; 
За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Основи де-
мократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Авт. кол.: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук 
та ін.: За заг. ред. А. Колодій / М-во освіти і науки 
України; Ін-т вищ. освіти АПН України; Укр.-канад. 
проект “Демократична освіта”; Ін-т вищ. освіти. — 
К., 2002; Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — 
К., 2003; Политология: Слов.-справ. / М. А. Васи-
лик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політоло-
гічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антоню-
ка. — К., 2005; Політологічний  енциклопедичний 
словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; По-
литологический словарь: В 2 ч. — М., 1994; Ря-
бов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — 
2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; Соціальна 
філософія: Короткий енцикл. слов. / Заг. ред. і ук-
лад.: В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. — К.; Х., 1997; 
Тихомиров Л. Критика демократии. — М., 1997; 
Токвіль  Алексіс  де. Про демократію в Америці. — 
К., 1999; Толстоухов А. В. Філософія демократії: 
Есе. — К., 2005; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Ен-
цикл. слов. — Л., 2005; Almond, G. and Verba, S.: 
The Civic Culture. — Boston, 1965; Arendt, H. The 
Human Condition. — Chicago, 1958; Arrow, K. 
Social Choice and Individual Values. — New York, 
1951; Bachrach, P. The Theory of Democratic 
Elitism. — Boston, 1967; Dewey, J. The Public and its 
Problems. — New York, 1927; Habermas, J. The 
Theory of Communicative Action. — 2 vols. — Boston, 
1984 and 1986; Hoppe Hans-Hermann. Democracy: 
The God that Failed / Transaction Publishers, 
Rutgers. — NJ. — 2001; Lipset, S. M. Political Man. — 
New York, 1960; Pateman, C. Participation and 
Democratic Theory. — Cambridge, 1970.

М. Головатий

Демонологія (від грец. daimon — 
дух і logos — слово, вчення) — система 
уявлень про незвичайні надлюдські, 
надприродні істоти (демонів), осо-

бистісні або безособистісні, що висту-
пають представниками потойбічних 
сил, здебільшого темних і руйнівних 
носіїв зла і гріховності. У християнсь-
кому богослов’ї Д. — це збірник знань 
про носіїв антибожої, диявольської 
природи та протидію їм. Сучасне 
релігієзнавство інтерпретує Д. як су-
купність вірувань в існування істот, 
які втілюють “нечисту силу” (чортів, 
дияволів), а також комплекс уявлень 
про істоти, які формують нижчий сто-
совно богів розряд релігійної міфоло-
гії — пандемонізм (про духів, геніїв, 
колдунів, відьм та ін.). Згідно з де-
моністичними уявленнями душі людей 
і тварин є духами. Душі-духи можуть 
вільно залишати тіло, вселятися в іншу 
особу чи тварину. Д. виникла у давні 
часи на ґрунті первісної магії й місти-
ки. Згодом демоністичні вірування пос-
лужили первісним матеріалом для фор-
мування образів духів-богів. Демони як 
безтілесні істоти, віра в існування яких 
лежить в основі Д., відомі у міфології 
багатьох народів, зокрема в давньоук-
раїнській міфології — це мавки, дідь-
ки, домовики, лісовики тощо. 

Ідеологами сучасної Д. вважають 
Алістера Кролі та Антона Шандора Ла 
Вея. Перший створив у різний час міс-
тичні групи “Срібна зірка”, “Телемсь-
ке братство”, “Орден східного храму”. 
В основі вчення Кролі — синтез еле-
ментів культів Диявола, Шайтана, 
халдейських демонів, окремих поло-
жень даосизму, буддизму, йоги тощо. 
Ла Вей — засновник найвідомішої са-
танинської групи у світі “Церква Сата-
ни”. Він автор “Сатанинської біблії”, в 
якій відкидав відповідальність особис-
тості перед суспільством, заперечував 
найістотнішу моральну категорію — 
совість, закликав до насолод, пропагу-
вав культ сили, відчайдушний егоїзм, 
індивідуалізм і прагматизм. Для Ла 
Вея Сатана — символ звільнення лю-
дини від моральних, соціальних, 
релігійних норм і правил та засіб пов-
ної реалізації людиною свого Eгo. 
Виступав проти принесення в жертву 
живих істот, сексуальних оргій як 
складової сатанинських ритуалів, ак-
тів вандалізму, вживання наркотич-
них речовин та  алкоголю.  Існують різ-
ні форми кла сифікації сатанізму, зок-
рема виок ремлюють ортодоксальних 
дияволопоклонників (люциферіанців) 
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і реформованих дияволопоклонників 
(лаве ївсь кого типу).

Ла Вей А. Ш. Сатанинська біблія. — К., 1996; 
Парнов Е. И. Трон Люцифера. — М., 1991; Пет-
рик В. М., Ліхтенштейн Є. В., Гринько В. В. та ін. Не-
традиційні релігії та містичні об’єднання України. — 
К., 2000; Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. — 
К., 1997.

А. Черній 

Демонстрація (лат. demonstratio, 
від demonstro — показ) — 1) публічний 
масовий вияв, хода людей для вира-
ження тих чи інших громадських на-
строїв; 2) публічний показ чого-небудь 
(фільму, колекції, твору мистецтва 
тощо); 3) дії, вчинки, що виражають 
протест проти кого-, чого-небудь; 
4) вияв, свідчення чого-небудь.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001; Советский энциклопедичес-
кий словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Денаціоналізація — 1) насильни-
цьке позбавлення духовно-культурного 
суверенітету певного народу, втрата на-
ціональних особливостей, (мови, куль-
тури, освіти, науки, мистецтва, тради-
цій тощо); 2) повернення державного 
націоналізованого майна колишнім 
власникам або їхнім законним нащад-
кам (для України це лише питання 
часу); 3) перехід державної власності до 
колективів і приватних осіб зі створен-
ням на їхній основі корпоративної, ак-
ціонерної та приватної власності. Д. 
здійснюється на основі законодавчого 
державного акту шляхом продажу дер-
жавного майна. При цьому колишнім 
власникам може надаватися перевага у 
праві на купівлю. За характером Д. 
може бути політичною, якщо державні 
органи примусово перетворюють дер-
жавні підприємства у приватні, зміц-
нюючи тим самим позиції приватного 
сектора економіки. Д. може бути част-
ковою, коли розпродається лише части-
на акцій державних компаній і держав-
на власність набуває статусу змішаної 
державно-приватної власності. Мета 
Д.: формування цивілізованого ринку в 
тій чи тій галузі, перерозподіл влас-
ності в умовах сприятливої економічної 
кон’юнктури, зміцнення позиції при-
ватного сектора економіки. Д. може 

сприяти скороченню витрат і покра-
щанню якості продукції, загальному 
зростанню конкуренції тощо. Нині в 
Україні відбувається процес Д. великих 
промислових підприємств, стратегічно 
важливих об’єктів, які належать до га-
лузей, що становлять основу національ-
ної економічної безпеки держави.

Бальцерович Л. Социализм, капитализм, 
трансформация: Очерки на рубеже эпох. — М., 
1999; Варвар І. М. Політична етнологія як наука. — 
К., 1994; Етнос і соціум. — К., 1993; Дергачов В. А. 
Геополітика. — К., 2000; Українська політична на-
ція: генеза, стан, перспективи. — К., 2003.

А. Черній 

Деномінація (від лат. denomina
tio — перейменування) — одна із форм 
релігійної організації, яка здебільшого 
постає проміжною ланкою між сектою 
і церквою й перебуває у стадії станов-
лення. Зазвичай Д. формується на ос-
нові секти. Тому нерідко її визначають 
як секту, що перебуває на одному з ви-
щих етапів свого розвитку, в якій скла-
лася чітка організаційна структура і 
яка має широкі зв’язки із суспільст-
вом. Для Д. характерним є прийняття 
різнопланових організаційних і куль-
тових принципів, відкритість для взає-
модії з іншими релігійними об’єднан-
нями і державою, тобто спостерігається 
тенденція до поєднання зі “світом”. Від 
церкви Д. переймає доволі високу сис-
тему централізації та ієрархічний прин-
цип управління, відмову від політики 
ізоляціонізму. Із сектою Д. зближують 
принцип добровільності, індивідуальне 
членство, претензії на винятковість, 
ідея боговибраності. Заперечення поді-
лу віруючих на духовенство і мирян 
поєднується у Д. з наявністю професій-
них священиків, яким надаються особ-
ливі повноваження для тлумачення 
слова Божого, проповідей тощо. За пев-
них умов Д. може перерости в церкву, 
від якої можуть відокремлюватися сек-
тантські групи.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; Ко-
лодний А. М. Феномен релігії. — К., 1999; Чер-
ній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній
 

Депопуляція етносу — форма руй-
нування системи існування етносу. По-
пуляція етносу визначається як сукуп-

Депопуляція етносу
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ність усіх осіб певного етносу, які про-
живають на окремому конкретному 
терені достатньо ізольовано від  інших 
етнопопуляцій природно-ланд шафтни-
ми умовами. Етнопопуляція — це пито-
ма біосферна одиниця ево люційного 
процесу, яка самозароджується, само-
відтворюється і само розвивається і 
здатна до самодостатнього існування в 
межах історично довготривалого часу. 
Етнопопуляція є основою формування 
націй, але не дер жав-націй. Їх еволю-
ція відбувається не за простою схемою 
від нижчих до вищих форм, а має зага-
лом надзвичайно складний характер. 
Історія закарбувала безліч прикладів 
деградації,  занепаду і навіть вими рання 
тих етнопопуляцій, які не витримали 
випро бувань долі і зазнали депопуля-
ції. Причиною цього є біодемографічні, 
соціально-економічні, суспільно-полі-
тичні та екологічні чинники, які руй-
нують імунітет етнопопуляцій, а саме: 
зменшення народжуваності, депорта-
ції, війни, пошесті, екологічні катак-
лізми, голодомори тощо. Наслідком де-
популяції нерідко є етнічні катастрофи, 
які бувають двох типів: 1) вичерпа-
ності, коли етнос повністю вичерпав усі 
потенційні можливості виживання; 
2) інверсії, внаслідок чого етнос пере-
роджується і розпадається на субетноси 
або його поглинають інші етноси. Депо-
пуляції і катастрофи зазнали десятки 
етносів, які проживали в СРСР і були 
складовими “нової історичної спільно-
ти” — так званого радянського народу. 
Прикладом депопуляції може бути ук-
раїнський етнос, який впродовж лише 
XX ст. кілька разів стояв на межі етніч-
ної катастрофи. Останній раз 1986 р., 
коли вибухнув енергоблок на ЧАЕС. На 
жаль, ця загроза продовжує висіти да-
моклевим мечем над українцями.

Г. Мусієнко

Депопуляція національна — 
форма руйнування системи жит-
тєдіяльності нації у всеосяжному 
вимірі. Вона охоплює набагато шир-
ший простір, ніж поняття депопуляції 
етносу. Відтак, коли йдеться про на-
цію-етнос, питання депопуляції має 
один зміст, а у випадку нації-держа-
ви — інший. Однак сутність депопуля-
ції багато в чому збігається, зокрема, 
коли йдеться про масове застосування 
новітніх теорій і технологій знищення 

матеріальної і духовної сфери буття 
нації під маскою захисту загальнолюд-
ських інтересів і цінностей. На прак-
тиці це означає, що має вивищитися 
тільки одна нація-гегемон, інші ж бу-
дуть повністю позбавлені національної 
ідентичності й перестануть бути суб’єк-
тами історичного процесу в глобально-
му вимірі. Загалом депопуляція націо-
нальна виникає за умови порушення 
єдності націотворчих підвалин: ма-
теріальної — екосу, суб’єктивної (ду-
шевної) — етносу і духовної — етосу.

Г. Мусієнко

Депортація (від лат. deportatio — 
вивезення) — вигнання, заслання, ви-
силка; насильницьке переселення ці-
лих народів, етнічних груп, їхніх час-
тин або окремих представників з їхньої 
історичної батьківщини, етнічних те-
риторій або місць компактного прожи-
вання. Д. є однією з крайніх форм дис-
кримінації — політикою, практикою і 
засобом боротьби проти окремих на-
родів, етнічних груп та їхніх представ-
ників, що визначаються “соціально й 
політично небезпечними”. Д. здійсню-
валися деспотичними режимами вели-
ких поліетнічних держав, правителя-
ми колоніальних імперій та урядами 
тоталітарних режимів. Д. певних со-
ціальних груп населення, цілих на-
родів, окремих осіб проводиться в інші 
країни або на спеціально виділені те-
риторії у різних формах, навіть край-
ніх, таких як геноцид. Така практика 
засуджена міжнародною спільнотою у 
Конвенції про запобігання злочину ге-
ноциду та покарання за нього (прийня-
та Генеральною Асамблеєю ООН у 
грудні 1948 р.).

Вперше депортацію було використа-
но у XVIII ст. у Франції стосовно полі-
тично неблагодійних осіб. Особливо 
посилюються втечі й акції вигнання у 
зв’язку з ідеологічним загостренням 
(расизм, націоналізм, комунізм) під 
час і після Другої світової війни. У Ні-
меччині для створення “німецького 
життєвого простору” в 1939–1940 рр. 
відбулося переселення фольксдойчів, 
у 1940–1941 рр. — примусове пере-
міщення поляків до генерал-губерна-
торства, а також завезення близько 
9 млн іноземних робітників і знищен-
ня євреїв. Потсдамська конференція 
(1945) санкціонує: 1945–1946 рр. на-
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сильницьке переселення майже всіх 
німців з німецьких східних територій 
Чехословаччини (Судети) й Угорщини. 
Більш як 3 млн при цьому гинуть; 
1945–1947 рр. — нове заселення звіль-
нених територій. Попри репатріацію 
та обмін національними меншинами 
знижується густота населення (наприк-
лад, у Судетах); 1946–1947 рр. насиль-
ницьке переселення національних 
меншин з Югославії (італійців); 1950–
1952 рр. — з Болгарії та Греції (турки). 
В СРСР депортації були наслідком 
політичних рішень. У 40-х роках, на 
підставі сфальсифікованих звинува-
чень, з місць свого історичного або пос-
тійного проживання були переселені 
етнічні німці, турки-месхетинці, наро-
ди Чечні, Інгушетії та ін.

З території сучасної України знач-
них депортацій зазнали українці під 
час розкуркулювань і розгрому націо-
нально-визвольного руху у західних 
областях України.

Наприкінці 30–40-х років були про-
ведені масові депортації поляків, нім-
ців, інших етнічних груп, кримських 
татар з місць їхнього постійного про-
живання, в тому числі і за межі Украї-
ни. Насильницькі депортації населен-
ня з України в 30–50-ті роки здійсню-
вались у такому хронологічному 
порядку: 28 квітня 1936 р. Раднарком 
СРСР прийняв постанову № 776-120 сс 
про переселення “як політично небла-
гонадійних” поляків з Української 
РСР до Казахстану; 29 грудня 1939 р. 
було прийнято постанову РНР СРСР 
№ 2122-617 і затверджено “Положен-
ня про спецпоселення і трудове влаш-
тування осадників, виселених із захід-
них областей УРСР і БРСР.” Положен-
ня підписав нарком внутрішніх справ 
Л. Берія. Для його виконання терміно-
во виділялося 55 залізничних вагонів. 
Осадники — це переселенці з Польщі, 
колишні військовослужбовці польсь-
кої армії, які виконували функції 
поліції; 2 березня 1940 р. РНК СРСР 
ухвалила постанову № 289-127 сс про 
виселення з районів Західної України і 
Західної Білорусі членів сімей усіх 
поміщених у табори і в’язниці війсь-
ковополонених і колишніх офіцерів 
польської армії, а також жандармів, 
розвідників, колишніх поміщиків, 
фабрикантів і чиновників держапара-
ту, учасників повстанських і контрре-

волюційних організацій, біженців з 
районів колишньої Польщі (що відій-
шли до Німеччини), які виявили ба-
жання виїхати з Радянського Союзу на 
зайняту територію і не були прийняті 
німецьким урядом; 10 квітня 1940 р. 
РНК СРСР постановою № 497-177 сс 
затвердила інструкцію про виселення 
осіб, які потрапляли під постанову від 
2 березня того самого року. В постанові 
зазначалося, що депортації підлягають 
22–25 тис. осіб; у травні–червні 1941 р. 
за наказом НКВС СРСР почалося висе-
лення зсильнопоселенців і членів їхніх 
сімей з республік Прибалтики, Мол-
давської РСР, Західної України та За-
хідної Білорусі; 21 травня 1941 р. нар-
ком Л. Берія підписав наказ про розсе-
лення на 20 років у Кустанайській 
області Казахської РСР поселенців із 
Західної України і Західної Білорусі. 
У червні–липні 1941 р. почали прибу-
вати перші ешелони із зсильнопосе-
ленцями. Так, з Південно-Казахстан сь-
кої області повідомлялося, що з 4 по 11 
червня туди прибуло три ешелони з 
636 родинами (2291 осіб) з районів 
Львівської, Ровенської і Тернопільсь-
кої областей. Це були учасники повс-
танських організацій ОУН. Наприкін-
ці 1941 — на початку 1942 р. почалася 
депортація німців з території України. 
22 вересня 1941 р. Державний комітет 
оборони прийняв постанову № 70200 
про переселення 31320 осіб із Запорізь-
кої області. На підставі цієї ж постано-
ви вибули на Схід (до Кустанайської 
обл.) в примусовому порядку 2590 ра-
дянських німців з Луганської області. 
У жовтні 1941 р. почали вживатися за-
ходи на виконання постанови ДКО в 
Сталінській області (нині Донецької 
обл.), де проживали 368880 радянсь-
ких німців. До середини 1942 р. все ні-
мецьке населення, яке проживало на 
території України, було переселене у 
східні райони СРСР. 7 січня 1944 р. 
вийшло розпорядження № 20 за підпи-
сом Л. Берії, в якому нарком наказу-
вав “усіх виявлених пособників на те-
риторії України заарештувати з кон-
фіскацією майна на основі наказу 
НКВС СРСР за № 001552 (1940 р.)”. 
Усіх доправляти до Чорногорського 
спецтабору (станція Чорногорські ко-
пальні Красноярського краю) для їх по-
дальшого утримання. У 1944–1945 рр. 
вивозять оунівців і членів їхніх сімей. 
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На кінець 1945 р. усього на спецпосе-
ленні, за даними відділу спецпоселень 
НКВС СРСР, перебувало 967085 сі-
мей — 2342506 осіб.

У травні 1944 р. були депортовані 
кримські татари, деякі інші етнічні 
групи Криму (вірмени, греки, болгари, 
цигани). Восени 1944 р. з півострова 
було вивезено близько 200 тис. татар. 2 
червня 1944 р. була прийнята постано-
ва Державного комітету оборони СРСР 
“Про виселення з Криму німецьких по-
собників із числа болгар, греків і вір-
мен”. Операція розпочалася 24 червня 
1944 р. Цього самого дня Сталін підпи-
сав нову постанову Дер жавного коміте-
ту оборони СРСР про виселення місце-
вих жителів турецького, грецького й 
іранського підданства, які мали на ру-
ках прострочені паспорти. Місцями по-
селення висланців стали 9 областей Уз-
бецької РСР, 8 автономних республік, 
4 краї і 22 області РРФСР, 16 областей 
Казахської РСР, 6 областей Киргизької 
РСР, а також території Карело-Фінсь-
кої, Таджицької РСР і Туркменської 
РСР, де вони утримувались на диск-
римінаційному режимі спецпоселення 
аж до 1956 р. Президія Верховної Ради 
СРСР у вересні 1967 р. ухвалила Указ 
“Про громадян татарської національ-
ності, які проживали в Криму” та Пос-
танову “Про відновлення прав кримсь-
ких татар та членів їхніх сімей прожи-
вати на всій території СРСР”, в яких 
було офіційно визнано безпідставними 
звинувачення на адресу кримських та-
тар. Водночас вони вважалися “вкорі-
неними” у районах тогочасного розсе-
лення, що реально означало закріплен-
ня їх у місцях свого заслання.

14 листопада 1989 р. Верховна Рада 
колишнього СРСР задекларувала неза-
конними і злочинними репресивні 
акти проти народів, що підпали під на-
сильницьке переселення.

Антонюк О. В. Політико-правовий аспект крим-
ськотатарської проблеми в українському суспільс-
тві // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні 
і політичні науки. — Вип. 6. — К., 2000; Овод В. 
Миграционные процессы в Крыму: история, проб-
лемы, перспективы. — Симферополь, 1997.

О. Антонюк 

Держава авторитарна (від лат. 
autoritas — повновладдя) — одна з 
найдавніших форм держави і типів 

політичних режимів. Головною озна-
кою такої держави є те, що вся повнота 
влади зосереджена в руках однієї осо-
би (вождя, царя, короля чи імперато-
ра) або групи осіб (аристократичної 
верхівки, військової хунти чи релігій-
них провідників). Д. а. притаманні та-
кі риси: політична влада здійснює свої 
повноваження методами диктату; ви-
конавчі органи влади мають широкі 
можливості законодавчої діяльності; 
обмежуються політичні, громадянські 
і особисті права і свободи громадяни-
на; влада у своїй діяльності спирається 
як на законні, так і незаконні методи 
досягнення певної мети; діяльність 
всіх структур і органів влади зазвичай 
має закритий характер; за кризових 
ситуацій влада готова застосувати силу 
і навіть вдатися до масових репресій; 
обмеження прав опозиційних до прав-
лячого режиму сил аж до заборони 
діяльності є нормою життя. Незважа-
ючи на це, у багатьох авторитарних 
дер жавах допускається певний обме-
жений вияв демократичних принци-
пів, зокрема таких як багатопартій-
ність чи парламентаризм, і в них не 
вдаються до тотального ідеологічного 
тиску на народні маси.

Д. а. є всі колишні абсолютні й су-
часні різноманітні монархії в деяких 
країнах Азії і Африки (Йорданія, Са-
удівська Аравія, Марокко), військові 
диктатури в країнах Латинської Аме-
рики. Окремим різновидом авторита-
ризму є “патримоніальна диктатура”, 
сутність якої зводиться до того, що вся 
держава цілком стає власністю окре-
мого сімейного клану з одноосібною 
диктатурою. Крім того, у XX ст. в де-
яких демократичних країнах мали міс-
це часткові вияви ознак авторитариз-
му. Прикладами Д. а. є Франція часів 
президентства де Голя, не кажучи вже 
про авторитарну диктатуру генераль-
них секретарів ЦК КПСС до розпаду 
СРСР, який вважав себе загалом най-
демократичнішою у світі державою. 

Г. Мусієнко

Держава багатонаціональна 
(поліетнічна) (multinational state) — 
держава, на території якої прожива-
ють різні структурні етнокомпоненти 
її суспільства — етноси-нації, народ-
ності, інші етнічні групи. Багатонаціо-
нальні держави відрізняються від ба-

Держава авторитарна



121

гатоетнічних національних держав 
тим, що у першому випадку йдеться 
про наявність у межах держави кіль-
кох етнічних націй поряд з титульною, 
а в другому — різноманітних етнічних 
груп з певним статусом. Прикладами 
Д. б. є: Індія, Китай, Росія, Пакистан, 
Австрія, Велика Британія, Руму нія 
та ін. Причини формування Д. б. на-
ступні: по-перше, особливості історич-
ного розвитку країн (наприклад, така 
багатонаціональна держава, як Індія 
сформувалася ще в другій половині 
1-го тис. до н. е., коли на її території 
виникли перші великі державні утво-
рення, тобто задовго до того, як 
з’явилися нації, що складають ниніш-
нє населення країни); по-друге, ко-
лоніальні завоювання, що спричинили 
розчленування етносів кордонами різ-
них держав. Цей процес був притаман-
ний для формування таких Д. б., як 
Алжир, Ангола, Ефіопія; по-третє, ін-
тенсивні міграційні потоки, що зумо-
вили виникнення Австралії, основу 
населення якої становлять нащадки 
переселенців із Великої Британії та Ір-
ландії, а також іммігранти з інших 
країн, у тому числі з колишнього 
СРСР. Внаслідок масової імміграції, 
головним чином з Європи, та ввезення 
негрів-рабів, започатковується форму-
вання первісного населення такої Д. б., 
як США. На Північну Америку колоні-
заційна політика Іспанії, Франції, Ве-
ликої Британії, Нідерландів і Швеції 
розпочалась у ХVI ст., під час якої за-
стосовувався цілеспрямований гено-
цид щодо корінного населення Амери-
ки — індіанців, ескімосів, алеутів, які 
нині становлять незначну частку від 
усього населення.

За формами територіального облаш-
тування Д. б. сформувались як унітар-
ні — Китай, Франція, Швеція, Бель-
гія, Іран, Україна та інші, так і феде-
ративні, до яких належать Російська 
Федерація, Індія, Німеччина, Нігерія 
та ін. Важливою складовою існування 
Д. б. є спроможність оптимізувати та 
забезпечити міжнаціональну та міжет-
нічну злагоду в суспільстві. При цьому 
незалежно від форми державного уст-
рою актуальним залишається питання 
розподілу повноважень між центром і 
національною периферією; створення 
дієвих механізмів попередження та 
нейтралізації міжетнічної напруже-

ності конфліктів; забезпечення політи-
ко-правових і соціально-економічних 
стимулів для регіональних національ-
них утворень, які б закріплювали їх у 
складі держави.

Халипов  В. Ф. Энциклопедия власти. — М., 
2005.

О. Антонюк

Держава національна (моноет-
нічна) — вид держави, утворений на-
цією, яка компактно проживає на 
власній історично сформованій тери-
торії, і є результатом здійснення нею 
її основного загальнонаціонального 
 права на політичне визнання (неза-
лежність, суверенітет). Нині у світі на-
лічується понад 2 тис. різних етнона-
ціональних утворень і близько 200 дер-
жав — членів ООН. Серед них: одні 
переважно мононаціональні (Авст-
рія — 92,5 % австрійців, Норвегія — 
99,8 % норвежців, Японія — 99 % 
японців, у яких проживає незначна 
частина представників інших народів, 
інші — багатонаціональні, які об’єд-
нують корінні етноси і національні 
групи (Ірак, Іспанія, Росія та ін.), 
треті — у переважній більшості держа-
ви екваторіальної частини планети, 
які складаються в основному з ро-
доплемінних утворень. Взаємини між 
нацією і державою були здавна пред-
метом вивчення і наукових дискусій 
учених. Так, Ф. Енгельс вважав, що 
між нацією і державою існує тісний 
внутрішній зв’язок. К. Каутський до-
тримувався погляду, що класичною 
формою організації національного 
життя є національна держава. М. Ве-
бер пояснював, що ідеальним є поєд-
нання національної і державної спіль-
ності, в якій реалізується співпадання 
їхніх інтересів. В українській суспіль-
но-політичній традиції першим висло-
вився за необхідність завоювання ук-
раїнським етносом власної держав-
ності М. Костомаров, на його думку, це 
давало українцям можливість здобути 
незалежність і суверенітет.

Формування системи національних 
держав за часом розпочалося в Європі 
набагато раніше, ніж на інших конти-
нентах, й припадало на середину 
ХІХ ст. Цей процес мав свої особли-
вості стосовно кожного етносу і був зу-
мовлений цілою низкою чинників: іс-
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торичними, політичними, економічни-
ми тощо. По-перше, англійці, росіяни 
(рускіє), австралійці, французи, шве-
ди, датчани, голландці й залежні від 
них країни належали до категорії тих 
етносів, які, перебуваючи на пост-
інтеграційній стадії, становлять одне 
ціле. По-друге, німці, італійці, іспан-
ці, португальці входили до передінтег-
раційної групи і були близькими до 
об’єднання чи звільнення від залеж-
ності. По-третє, ірландці, норвежці, 
бельгійці і ті етноси, які входили до 
складу Австро-Угорської, Російської 
та Ісламської імперій, були глибоко ін-
тегровані в іноземні державно-полі-
тичні структури при збереженні певної 
цілісності. По-четверте, ціла низка ет-
носів (поляки, литовці, українці та ін.) 
характеризувались як розділені (серед 
них рівень розінтеграції найбільшим 
був в українців), і об’єднатись яким в 
єдину державу можливо було лише за 
умов розпаду зазначених імперій, у 
складі яких вони перебували. При цьо-
му слід зауважити, що деякі народи і 
донині ведуть боротьбу за політичне 
самовизначення. Політичні реалії свід-
чать, що, нації, самовизначившись, 
стають основою легітимності держав-
ності створення життєздатних еконо-
мічних систем, дієвих соціально-куль-
турних інститутів.

Якщо держава формувалась на базі 
однієї або кількох близьких в етнічно-
му відношенні народностей (напри-
клад, французька нація виникла із пів-
нічнофранцузів і провансальців), то 
створювалась Д. н. і навпаки, коли ос-
новою державного облаштування було 
об’єднання різноетнічних груп, то утво-
рювалися багатонаціональні держави.

Особливостями Д. н. є: по-перше, 
забезпечення всіх необхідних умов для 
збереження і розвитку надбань титуль-
ної нації в економічній, політичній, 
соціальній, духовній сферах життя, 
збагачення її духовності, культури, 
мови, традицій; по-друге, цей процес 
діалектично поєднується з піклуван-
ням щодо розвитку також інших на-
цій, ентонаціональних груп, які про-
живають на її території; по-третє, 
може існувати лише за умови, що у 
більшості її громадян є об’єднувальна, 
консолідуюча національна ідея. Якщо 
населення позбавлене такої ідеї, то на-
ція перебуває у “сплячому стані” і в 

становищі етносу, який не здатний 
претендувати на політичне самовизна-
чення і стабільну державність. За 
своєю сутністю національна ідея відоб-
ражає весь комплекс проблем самоут-
вердження нації, її прав і свобод, а на-
род відчуває свою внутрішню єдність, 
зв’язок між поколіннями, традиція-
ми, бачить перспективу своєї діяль-
ності, процес реалізації власного само-
усвідомлення, виступає показником 
того, як етнос розуміє себе, своє місце і 
роль у світі. Національна ідея сто-
сується усіх сфер життя суспільства — 
економічної, політичної, духовної, 
культурної тощо. Найвищим виявом 
національної ідеї є ступінь усвідомлен-
ня нацією (народом) власної значу-
щості, сили, ваги, потреби в тому, щоб 
її поважали і з нею рахувались інші. 
Тоді вона стає внутрішнім стимулом до 
політичної діяльності, а зовнішнім 
виступає національна держава, яка за-
безпечує суверенітет і соціальний про-
грес нації як політичної спільноти. 
Так розглядали національну ідею 
Т. Шевченко, І. Франко, В. Липинсь-
кий, Г. Сковорода, М. Костомаров, 
М. Грушевський, П. Донцов, Д. Чи-
жевський, передбачаючи необхідність 
втілення української національної ідеї 
в державне будівництво.

У політичних концепціях Ф. Гегеля, 
М. Вебера, В. Липинського ідея націо-
нальної держави трактується як допов-
нення до ідеї правової держави. Світо-
вий політичний досвід у практичному 
аспекті засвідчив, що в такому поєд-
нанні вони довели власну перевагу (ім-
перські державні утворення призупи-
нили своє існування), а неісторичні на-
роди, яким їхні ідеологи (Ніцше, 
Маркс, Донцов) передбачали загибель, 
прогресують, створюють власні держа-
ви, чисельність яких постійно зростає. 
Створення у суспільстві міжетнічної та 
міжнаціональної злагоди, загалом ет-
нонаціональної єдності та політичної 
стабільності соціуму, гарантує розви-
ток ринкових відносин, свободу і рів-
ність між суб’єктами національного 
дер жавотворення, має визначальний 
вплив на функціонування держави, яка 
відповідає стандартам правової дер-
жави, що захищає інтереси людини, її 
права і свободи. Німецький соціолог 
Ф. Геккерман стверджує, що національ-
на держава утворює етноспільність, яка 

Держава національна (моноетнічна)
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має не стільки спільне походження, 
скільки спільність ціннісних уявлень, 
інституцій і політичних орієнтацій.

Таким чином, Д. н. є такою формою 
політичної організації, яка поєднує 
політико-громадянську й етнічну на-
лежність людей.

Мала енциклопедія етнодержавознавства 
/ НАН України. Ін-т держави і прав ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (від. ред.) та 
ін. — К., 1996; Політологічний словник: Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головато-
го та О. В. Антонюка. — К., 2005.

О. Антонюк

Держава правова — така форма 
організації і діяльності публічно-полі-
тичної влади, її взаємин з громадянсь-
ким суспільством, яка ґрунтується на 
владі права, його верховенстві. Термін 
“Д. п.” утвердився в німецькій юри-
дичній літературі в першій третині 
XIX ст., а пізніше поширився у краї-
нах Європи, в Росії. Коло джерел Д. п. 
стоять Платон, Аристотель з їхніми 
ідеями про роль закону і справедли-
вості у суспільному влаштуванні, 
Джон Локк і Монтеск’є — з теорією 
поділу влади. Основоположником тео-
рії Д. п. вважається І. Кант, який пер-
шим обґрунтував мету держави у тор-
жестві права. У змістовному плані 
Д. п. характеризується такими ознака-
ми: верховенство законів, їх 
обов’язковість для всіх; правовий ха-
рактер законів; реальність, забезпе-
ченість прав і свобод кожного громадя-
нина; взаємність прав і обов’язків ін-
дивіда, держави і суспільства. Названі 
ознаки свідчать про органічний зв’язок 
Д. п. з громадянським суспільством.

Политическая социология. — Ростов н/Д, 
1997.

М. Головатий

Держава тоталітарна (фр. tota
litaire, від лат. totus — всеохоплю-
ючий) — одна з новітніх форм держави 
і політичних режимів, що з’явилися у 
світі на початку XX ст. Запроваджен-
ня терміна “тоталітаризм” у політичну 
філософію приписується італійському 
філософу Джованні Джентіле, а в дер-
жавно-політичну практику його ймо-
вірно ввів Беніто Муссоліні. Найбіль-
ший внесок у вивчення природи і при-

чин поширення тоталітаризму у світі 
зробили Ф. Хайєк, К. Поппер, К. Фрід-
ріх, Х. Арендт і З. Бжезинський, які 
віднайшли його генетичне коріння в 
етатичних і соціалістичних вченнях. 
Розвиток тоталітаризму пов’язують з 
появою масового суспільства, науково-
технічною революцією, концентрацією 
інформаційно-психологічного впливу 
на суспільство і людину з боку влади і 
загальною кризою ліберальної ідеоло-
гії в індустріальному суспільстві. Д. т. 
характеризується такими ознаками: 
абсолютний контроль держави над усі-
ма сферами буття суспільства і життя 
окремої людини; однопартійний моно-
полізм влади з підпорядковуванням її 
провідникові; ідеологічний моно-
полізм; ліквідація всіх інститутів гро-
мадянського суспільства; запровад-
ження суцільної дер жавно-репресив-
ної системи контролю над усіма і всім; 
тотальний мілітаризм; проголошення 
принципу єдності дер жави, партії і на-
роду; панування планової економіки 
незалежно від існування однієї або 
кількох форм власності.

Прикладами держав тоталітарного 
типу були СРСР, Німеччина, Італія (до 
1945 р.), Китай, Північна Корея, Куба 
та ін. Найжорстокішим тоталітариз-
мом відзначався СРСР, який до всього 
іншого провадив політику геноциду 
щодо неросійських народів. Найбіль-
ше постраждала від цього загалом у 
світі українська нація. Пам’ять про це 
має бути закарбована українцями на 
віки віків. 

Г. Мусієнко

Державна інформаційна полі-
тика — сукупність основних напрямів 
діяльності держави з отримання, вико-
ристання та зберігання інформації. Го-
ловні напрями державної інформацій-
ної політики окреслені законодавчо, а 
саме: забезпечення доступу громади до 
інформації; створення національних 
систем і мереж інформації; зміцнення 
матеріально-технічних, фінансових, 
організаційних, правових і наукових 
основ інформаційної діяльності та за-
безпечення ефективного використання 
інформації; сприяння постійному онов-
ленню, збагаченню та зберіганню на-
ціональних інформаційних ресурсів; 
створення загальної системи охорони 
інформації; сприяння міжнародному 

Державна інформаційна політика
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співробітництву в галузі інформації і 
гарантування інформаційного суве-
ренітету України. Державну інформа-
ційну політику в Україні здійснюють 
Верховна Рада, Кабінет Міністрів Ук-
раїни, центральні і місцеві органи ви-
конавчої влади, а також органи місце-
вого самоврядування. Центральними 
органами виконавчої влади наразі є 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України та Міністерс-
тво транспорту і зв’язку України. До 
основних завдань Держкомтелерадіо 
України належать: формування та за-
безпечення реалізації державної полі-
тики в інформаційній і видавничій 
сферах, у сфері захисту суспільної мо-
ралі і забезпечення розвитку інформа-
ційної сфери, національного інформа-
ційного простору, дотримання інфор-
маційних прав і свобод громадян, 
зокрема реалізація права на свободу 
слова тощо. Мінтрансзв’язку України 
здійснює державне управління в галузі 
надання послуг поштового зв’язку, те-
лекомунікації, інформатизації, радіо-
частотного ресурсу; контролює впро-
вадження автоматизованих систем 
зв’язку, інформаційного забезпечення 
національних і міжнародних транс-
портних шляхів сполучення; встанов-
лює порядок надання операторами 
телекомунікацій ресурсів мереж у 
користування державній системі уря-
дового зв’язку, національній системі 
конфіденційного зв’язку, органам із 
надзвичайних ситуацій, безпеки, обо-
рони, внутрішніх справ тощо. У межах 
повноважень держави управління в га-
лузі інформаційної діяльності здійс-
нюють й інші органи центральної ви-
конавчої влади — Міністерство закор-
донних справ України, Міністерство 
культури і туризму України, Держав-
ний комітет архівів України та ін.

Виноградова Г. В. Інформаційне право Украї-
ни. — К., 2006; Мас-медіа у термінах і визначен-
нях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське 
законодавство: засоби масової інформації. — К., 
2004.

Ю. Бондар

Державна підтримка засобів 
масової інформації — сукупність за-
ходів державного сприяння функціо-
нуванню та розвитку інформаційної 
галузі, її інфраструктури правового, 

економічного, організаційного харак-
теру.

Див. також: Державна інформацій
на політика.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Державний засіб масової інфор-
мації — друкований засіб масової ін-
формації (телерадіоорганізація, інфор-
маційне агентство), засновником (спів-
засновником) якого є орган державної 
влади, а діяльність здійснюється на 
базі або за участю державної власності 
та відповідного фінансування держав-
ного бюджету і статутом (програмними 
цілями), редакцією якого передбачено, 
зокрема, інформування громадян про 
діяльність цього органу та вищих ор-
ганів державної влади.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Державний кошт масової інфор-
мації — фінансування, підтримка дер-
жавою створення, поширення інфор-
мації, умов для цього відповідно до 
засад державної інформаційної політи-
ки. Згідно з чинним законодавством 
України на базі або за участю держав-
ної власності та фінансування з дер-
жавного бюджету України та Автоном-
ної Республіки Крим можуть створю-
ватися друковані засоби масової 
інформації, теле- та радіоорганізації, 
інформаційні агентства, які, зокрема, 
мають інформувати громадян про 
діяльність органів державної влади. У 
державних органах влади за держав-
ний кошт мають бути створені спе-
ціальні інформаційні служби або сис-
теми, що забезпечували б доступ до ма-
сової інформації. Держава розробляє і 
реалізує також окремі програми під-
тримки засобів масової інформації (ко-
мунікації), зокрема, підтримку і фі-
нансування культурологічних видань, 
газет і журналів, теле-, радіопрограм 
мовою національних меншин, що ком-
пактно проживають у різних регіонах 
України. За державний кошт фінансу-
ються цільові програми з видання під-
ручників для загальноосвітніх шкіл, 

Державна підтримка 
засобів масової інформації
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інформатизації навчальних закладів, 
проекти створення кіно-, телефільмів, 
інформаційної продукції для масового 
поширення.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Державні (національні) інтере-
си України — визначальні духовні 
цінності, в яких в інтегрованому виг-
ляді відображаються життєво важливі 
прагнення та потреби особи, суспільс-
тва, держави й способи їх реалізації. 
У Концепції (основи державної полі-
тики) національної безпеки України 
(схваленій Верховною Радою України 
в січні 1997 р.) наголошується, що 
“національні інтереси відображають 
фундаментальні цінності та прагнен-
ня українського народу (маються на 
увазі громадяни всіх національнос-
тей, що утворюють Український на-
род. — Авт.), його потреби в гідних 
умовах життєдіяльності, а також 
цивілізовані шляхи їх створення і спо-
соби задоволення”. Національні інте-
реси тотожні інтересам української 
нації, оскільки відбивають (інтегру-
ють) інтереси усіх громадян незалеж-
но від національної належності. На-
ціональні інтереси виступають фун-
даментом формування стратегічних 
завдань внутрішньої і зовнішньої по-
літики Української держави. Слід за-
уважити, що процес їх формування й 
реалізації, в якому діють багато 
об’єктивних і суб’єк тивних чинників, 
загалом складний. При цьому визна-
чальний вплив мають ті засади, на 
яких будується сучасна демократична 
Україна. Національні інтереси 
знайшли своє закріплення в Основно-
му Законі: громадянське суспільство; 
правова, соціальна держава; еконо-
мічний і політичний плюралізм; ідео-
логія та мораль, що ґрунтуються на 
загальнолюдських цінностях; повага 
до прав людини та ін. Аналіз політи-
ко-правової бази формування основ 
внутрішнього і зовнішньополітичного 
курсів України, нинішньої політики 
державного керівництва, наукової лі-
тератури тощо дає змогу виокремити 
із цілого комплексу національних ін-
тересів ті, що безпосередньо пов’язані 
з міжнаціональними й міжетнічними 

відносинами. Їх зміст зумовлений 
поліетнічним складом населення. Ос-
нову етнодемографічного потенціалу 
України становлять 18 найчисельні-
ших етнічних груп: українці, росіяни, 
білоруси, молдовани, кримські тата-
ри, болгари, угорці, румуни, поляки, 
євреї, вірмени, греки, татари, цигани, 
азербайджанці, грузини, німці, гага-
узи. У контексті такого об’єктивного 
етнонаціонального чинника вчені 
виділяють три рівні або три аспекти в 
структурі національно-державного ін-
тересу, співвідношення між якими 
мають або можуть мати конфліктний 
характер. Передусім, це інтереси дер-
жави, яка претендує на всебічне вира-
ження інтересів усіх етнічних груп — 
як етнічно домінуючої більшості, так 
і етнічних меншин. У структурі націо-
нальних інтересів виокремлюють та-
кож групу специфічних інтересів етно-
сів: з одного боку, етнічної більшості, 
яка є титульним етносом і претендує 
на статус національного лідерства, а з 
іншого — інтереси  етнічних меншин, 
які прагнуть захистити свою етно-
культурну, мовну, релігійну тощо са-
мобутність. Дослідники зазначають, 
що інтереси перших і останніх етніч-
них груп, про що свідчить і досвід ет-
нодержавотворення, не завжди збіга-
ються, а нерідко носять і конфронта-
ційно-антагоністичний характер, що 
загрожує цілісності території даної 
держави, посилює ризик конфлікт-
ності з країнами-сусідами тощо. Тому, 
щоб забезпечити демократичний роз-
виток українського соці уму, потрібно 
проводити політику своєчасного вра-
хування та розробки механізмів узгод-
ження національно-специфічних інте-
ресів усіх етнічних груп із стратегіч-
ним і тактичним розвитком країни, її 
загальнодержавними пріоритетними 
інтересами.

Концепція (основи державної політики) націо-
нальної безпеки України // Голос України. — 
1997. — 4 лют.; Курас І. Ф. Державотворчі інтере-
си в сучасній Україні: Загальнонаціональний та 
 регіональний аспекти // Вісн. НАН України. — 
1994. — № 4.

О. Антонюк

Деспотизм — (грец. despoteia — не-
обмежена влада) — нічим необмежена 
абсолютна влада, сваволя, грубе, жорст-

Деспотизм
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ке підкорення волі інших. У монархіях 
давнього світу (Ассирія, Вавилон та ін.) 
з крайньою централізацією влади ос-
новною формою правління була де-
спотія. Її елементи характеризували 
напівзалежні від Візантії або ж само-
стійні грецькі державні утворення 
ХІІІ–ХV ст., якими управляли деспоти 
(за назвою найвищого титулу візантій-
ських вельмож), — такі утворення 
отримали загальну умовну назву “дес-
потат”. Д. як форма чи елемент 
державного управління характерна 
для авторитарних або ж авторитаризо-
ваних режимів. Найчастіше Д. вияв-
ляється у переслідуваннях інакомис-
лення, за ідеологічними, релігійними, 
расовими мотивами, стає причиною ет-
нічних чисток. Прикладами цього є 
фашистський режим Гітлера в Німеч-
чині (винищення євреїв, циган, 
слов’ян), комуністичні режими Сталі-
на в СРСР (нищення церков, переселен-
ня кримськотатарського, частини ук-
раїнського народів та ін.), Мао Цзедуна 
у Китаї (нищення етнічних гірських 
народів, релігійних громад), Саддама 
Хусейна в Іраку (нищення курдів) та 
ін. Д. як форма крайньої нетерпимості 
може виявлятися в діяльності крайньо-
радикальних політичних, релігійних 
течій. До таких дослідники відносять, 
зокрема юдейську секту “Хаббад”, пос-
лідовники якої сповідують зверхність, 
нетерпимість до інших, фактично фа-
шистську ідеологію. На побутовому 
рівні Д. може виявлятися в родинних 
стосунках як диктат одного із членів 
сім’ї стосовно інших.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Джихад — всебічні зусилля (“затя-
то боротися”) у справі утвердження іс-
ламу. Виокремлюються чотири види 
Д.: 1) джихад серця (спрямований на 
внутрішнє самовдосконалення мусуль-
манина, оскільки тільки очистивши 
своє серце та думки в боротьбі зі злом, 
можна дозволити собі повчати інших); 
2) джихад мови (залучення до віри сло-
вом, “мудрістю і напучуванням”; пере-
конання у правильності ісламського 
шляху “тих, хто вагається”); 3) джихад 
руки (низка певних заходів, які забез-
печують виконання ісламських норм); 

4) джихад меча (боротьба з невірними в 
ім’я Аллаха або “кітаал фі сабія Ал-
лах”). Перші три — називають ще “ве-
ликим Д.”, або щоденними зусиллями 
духу щодо посилення власних релігій-
них переконань, утвердження добра, 
боротьби зі злом, суворого дотримання 
ісламських законів і поширення му-
сульманської віри. Священну війну 
проти невірних відносять до так звано-
го “малого Д.”. У Корані не окреслено 
ані термін дії Д., ані конкретна дата 
його закінчення. Священна війна може 
бути припинена лише за умови досяг-
нення її кінцевої мети — перемоги ісла-
му в усьому світі. Етичні постулати Д.: 
1) Д. не може бути прикриттям таєм-
них, лицемірних дій однієї мусуль-
манської країни проти іншої. Таємне 
спонсорування терористичної діяль-
ності не може розгля датися як Д. Згід-
но з Кораном священна війна ведеться 
не для знищення ворога чи загарбання 
його землі, а з метою поширення ісла-
му; 2) мусульманська держава не може 
вести Д. проти держави, з якою в неї іс-
нують взаємні або міжнародні домовле-
ності, навіть якщо ворожа держава 
справді винна у гонінні своїх громадян 
за віру і якщо переслідувані мусульма-
ни звернуться до мусульманської дер-
жави по допомогу; 3) перебуваючи у 
стані війни з іншою країною, мусульма-
ни ні за яких умов не повинні воювати з 
цивільним населення — чоловіками, 
жінками, дітьми, які не беруть участі в 
бойових діях (К. 2:190). Мусульманин 
не має виявляти жорстокість, спотво-
рювати тіла вбитих, безглуздо знищу-
вати майно ворога; 4) Коран застерігає 
мусульман від виявів боя гузтва, нері-
шучості на полі бою (К. 8: 15–16), але 
робить виняток щодо ситуацій, коли 
мусульманська армія стратегічно має 
відступити (К. 8:15–16). Д. як священ-
на війна є обов’язком усього мусуль-
манського суспільства й до того ж 
обов’язком постійним — у силу претен-
зій ісламу на універсальність. 

Див. також: Іслам.

Васильев П. История религии Востока. — М., 
1999; Маляк С. Ислам: Введение и подход. — 
Минск, 1996; Ханиф С. Что должен знать каждый 
об исламе и мусульманах. — К., 1995; Шейх  Ах-
мад Тамим. Истинный путь (основное введение по 
исламу). — К., 1994. 

А. Черній

Джихад
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Дивергенція (від лат. divergen
tia — розходження) — в біології — 
розходження ознак у організмів однієї 
системи атичної групи в процесі ево-
люції; у лінгвістиці — мовна еволю-
ція, у висліді якої діалекти однієї 
мови відособлюються від інших діа-
лектів і формують самостійні мови. 
Термін введений у науковий обіг 
Ч. Дарвіном. Етнологія використовує 
термін “Д.” для експлікації явища на-
бування окремими частинами етносу 
відмінностей в ознаках у результаті 
пристосування до розбіжних умов 
проживання. В історії відомі факти, 
коли етнічна спільнота, заселивши ве-
лику територію, змушена пристосову-
ватись до різних, часом не схожих 
між собою ландшафтних, кліматич-
них, ґрунтових та інших умов прожи-
вання. Ця обставина породжує відмін-
ні між собою форми господарювання, 
а відтак і розбіжності в традиціях, об-
рядах, календарних обрядових свя-
тах, з’являються елементи несхожості 
в традиційному одязі, їжі, ремеслах, 
міфології; виникають мовні відмін-
ності, пов’язані з відображенням роз-
біжних елементів способу життя. З 
одного боку, явище Д. забезпечує пов-
ніше використання умов навколиш-
нього се редовища етносом, ширший 
спектр форм практично-духовної 
діяльності більш етнічної спільноти, з 
іншого — окремі групи єдиного етно-
су в результаті Д. набувають ознак су-
бетносу, окремої етнічної групи, яка з 
часом може створити самостійний ет-
нос. Так, літописна згадка про зали-
шення під тиском кочовиків частиною 
тиверців і уличів надчорноморської 
території й переселення їх у район 
Карпат, де умови проживання й гос-
подарювання істотно відріз нялися від 
попередніх, дали підстави деяким іс-
торикам і мовознавцям — О. Шахма-
тов (1864–1920), Я. Янув (1888–1952), 
Т. Лер-Сплавін ський (1891–1965) — 
вважати окрему й своє рідну етнічну 
групу гуцулів нащадками тиверців та 
уличів, що виникла як вислід Д. та 
впливу інших етносів, насамперед ру-
мунського. Д. породжує анізотропію 
етнічну.

Дивергенция // Большая сов. энцикл.: В 30 т. — 
М., 1970–1978. — Т. 8; Гуцульська говірка // Ен-
цикл. українознав.: У 10 т. — Л., 1993. — Т. 2; Ла-

зар Н. Українська та русинська національні менши-
ни Словаччини в трансформаційний період // 
Буковинський журн. — 2005. — № 3, 4.

В. Ятченко

Дипломатія превентивна (в етно-
політиці) — дипломатичні дії (система 
дій), спрямовані на попередження ви-
никнення розбіжностей між сторона-
ми, пов’язаними з етнічними, етно-
політичними відносинами, а також 
спрямованими на обмеження розпов-
сюдження вже існуючого конфлікту. 
За існуючими нині визначеннями 
“превентивна дипломатія” (англ. 
preventive diplomacy) загалом має такі 
складові: превентивне розгортання 
військ (сил), розгортання військ для 
підтримки миру в зоні потенційного 
конфлікту та ін. Ці складові врахову-
ють у разі, якщо йдеться про вико-
ристання сили, особливо військової. 
Д. п. вимагає системи превентивних 
засобів, тобто інструментарію поперед-
ження, унеможливлення етнічних 
конфліктів. Це засоби, головним чи-
ном, раннього попередження, які 
пов’язані з вивченням причин, чинни-
ків, умов, що можуть призвести до ви-
никнення конфлікту, моніторинг по-
чатку кризи (збирання і аналіз фактів, 
що спричиняють, або можуть спричи-
нити напругу, кризу), пошук можли-
вих посередників, які спроможні пози-
тивно вплинути на припинення зарод-
ження кризи, конфлікту і т. ін. Заходи 
Д. п. за характером та особливостями 
поділяють на політичні, економічні, 
дипломатичні, воєнні, гуманітарні. 
Політичні — передбачають ведення, 
головним чином, переговорного проце-
су, використання різних ЗМІ з метою 
врегулювання конфліктів, формуван-
ня певної громадської думки тощо. 
Економічні — це матеріальна, фінан-
сова допомога вільним і незалежним 
(опозиційним) ЗМІ, виявлення і пошук 
економічних чинників унеможливлен-
ня конфліктів. Дипломатичні — пов’я-
зані з вивченням ситуації навколо кон-
фліктів, обміні дипломатичною інфор-
мацією, поширення такої інформації і 
т. ін. Воєнні — пов’язані з використан-
ням військових сил і можливостей для 
мирного врегулювання конфліктів. Гу-
манітарні — це широке коло засобів, 
пов’язаних з пропагандистською, про-
світньою, інформаційною діяльністю 

Дипломатія превентивна
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духовного змісту і характеру. По-
передженням етнічних конфліктів зай-
маються окремі політичні сили (партії, 
організації, об’єднання тощо), держави, 
міждержавні спільноти (об’єд нання, 
організації). На міжнародному рівні 
попередженням етнічних конфліктів 
займаються Рада Безпеки і Генеральна 
Асамблея ООН, а також такі регіональ-
ні міждержавні організації як ОБСЄ, 
Рада Європи, ЄС та ін. Генеральна 
Асамблея ООН 5 грудня 1988 р. схва-
лила спеціальну “Декларацію про за-
побігання й розв’язання суперечок і 
ситуацій, які можуть загрожувати 
міжнародному миру й безпеці, та про 
роль ООН”, яка передбачає низку кон-
кретних дій щодо унеможливлення 
різноманітних, в тому числі й етніч-
них зіткнень і конфліктів. На трансна-
ціональному рівні превентивну дипло-
матичну діяльність стосовно етнічних 
конфліктів здійснюють різноманітні 
міжнародні неурядові організації: 
“Журналісти без кордонів”, “Лікарі 
без кордонів”, Гельсінська група, Між-
народний Комітет Червоного Хреста, 
Міжнародна тривога та ін. Щодо дер-
жавного (загальнонаціонального) рів-
ня, то тут діють різні інститути влади і 
управління, структури громадянсько-
го суспільства, організації ЗМІ. Відо-
мий учений У. Зартман виокремлює 
три основних елементи превентивної 
дипломатії: співробітництво, розра-
хунки та переформулювання позицій.

Абдулатипов О. Г. Этнополитические конфлик-
ты в СНГ: Наднациональные механизмы разреше-
ния. — М., 1996; Авксентьев В. А. Этническая кон-
фликтология: В 2 ч. — Ставрополь, 1996; Акла-
ев А. Р. Этническая конфликтология: анализ и 
менеджмент. — М., 2005; Антонюк О. В. Основи 
етнополітики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2005; Арутюнов Ю. В. Трансформация 
постсоветских наций. — М., 2003; Аршба О. И. 
Этнополитический конфликт: сущность и техноло-
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відносини і національні меншини України: стан, 
перспективи / За ред. Р. Чілачави. — К., 2004; 

Зайцев А. К. Межэтнический конфликт: введение в 
тему номера // Соц. конфликт. — 2001. — № 4; 
Зартман У. Превентивная дипломатия // Южно-
российское обозрение. — М., 2002. — № 6; Здра-
вомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в 
постсоветском пространстве. — М, 1986; Ішмура-
тов А. Т. Конфлікт і злагода. — К., 1996; Каги-
нян С. Г. Управление этническими конфликтами // 
Филос. науки. — 2003. — № 2; Кіссе А. І. Етнічний 
конфлікт: теорія і практика управління. Політологіч-
ний аналіз: Моногр. — К., 2006; Конфліктологія: 
Підручник / За ред. Л. М. Герасіної, М. І. Пано-
ва. — Х., 2002; Кресіна І. О. Етноси, етнічні групи, 
нації. Сучасна етнополітика // Сприяння поширен-
ню толерантності у поліетнічному суспільстві. — К., 
2002; Лебедева М. М. Политическое урегулиро-
вание конфликтов: Подходы, решения, техноло-
гии. — М., 1999; Майборода О. М. Етнополітична 
ситуація в Україні // Сприяння поширенню толе-
рантності у поліетнічному суспільстві. — К., 2002; 
Мала  енциклопедія етнодержавознавства / НАН 
України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; 
Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996; Мацнев А. А. Этнополитические конфликты: 
природа, идеология. — М., 1990; Національні про-
цеси в Україні: історія і сучасність: Довід.: У 2 т. — 
К., 1997. — Т. 1; Небоженко В. С. Соціальна на-
пруженість і конфлікти в українському суспільс-
тві. — К., 1994; Нельга О. В. Теорія етносу. — К., 
1997; Пойченко А. М., Ребкало В. А., Хворостя-
ний О. І. Конфлікт у політичному житті сучасної Ук-
раїни: Навч. посіб. — К., 1997; Тишков В. А. Этно-
логия и политика. — М., 2001.

М. Головатий

Дисидент (від лат. dissidens — нез-
годний) — інакомислячий, той, хто не-
згодний з офіційною чи панівною у 
країні, суспільстві ідеологією. Спершу 
Д. називали віровідступників, крити-
ків догм панівної церкви. Пізніше наз-
ва поширилась на політичну сферу. У 
другій половині ХХ ст. у країнах Цен-
тральної та Східної Європи, так звано-
му соціалістичному таборі, виник ди-
сидентський рух, спрямований на 
ревізію та зміну комуністичної ідеоло-
гії. Найяскравіші представники диси-
дентства — Вацлав Гавел (Чехословач-
чина), Лех Валенса (Польща), Вячес-
лав Чорновіл і Левко Лук’яненко 
(Україна), Андрій Сахаров (Росія) та 
ін. Вони зазнали переслідувань, їх 
ув’язнювали, піддавали примусовому 
лікуванню, позбавляли громадянсь-
ких прав, багато хто з дисидентів був 
фізично знищений, серед них — ук-
раїнці Стус, Литвин, Марченко. Диси-
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дентський рух набував і правозахисно-
го характеру. В колишньому СРСР 
були утворені групи, спілки зі сприян-
ня Гельсінським домовленостям про 
дотримання прав людини, з якими 
офіційно Радянський Союз погодився, 
однак не виконував. В Україні, при-
міром, діяла Українська Гельсінська 
спілка, більшість членів якої згодом 
репресували. Однією зі складових ди-
сидентського руху стала боротьба за 
права націй, етнічних груп на самовиз-
начення, реалізацію своїх політичних, 
культурно-національних прав. Наразі 
виявилася незгода з панівною ідеоло-
гією інтернаціоналізму, злиття націй 
в єдину національну спільноту, що 
нав’язувалося офіційно. Як свідчить 
політична практика, дисидентські 
ідеї, дії здатні істотно впливати на тен-
денції суспільного розвитку і за пев-
них умов можуть не лише реформува-
ти, а й призвести до заміни офіційної 
ідеології, а то й — панівного режиму. 
Деструктивність щодо офіційних ін-
ституцій, влади Д. часто використову-
ють в інформаційних, політтехноло-
гічних війнах, які ще називають “вій-
нами розуму”.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001.

Ю. Бондар

Дисидентський рух (від лат. dissi
dens — незгодний). У загальноприйня-
тому вживані “дисидентством” вважа-
ють відкритий виступ проти існуючого 
державного (політичного) ладу чи за-
гальноприйнятих норм певної країни, 
протистояння офіційній ідеології і 
політиці; відступництво від учення 
панівної церкви. Термін “дисидент” 
увійшов у сучасну політичну лексику 
з історії релігії. У середні віки такими 
в Західній Європі називали будь-кого 
інакомислячого, віровідступника, єре-
тика. Після Реформації дисидентами 
вважали людей, які не сповідували 
панівної віри у певній країні. Уже в ті 
часи питання дисидентства пов’язу-
вали з проблемами прав громадянства 
і віри. 

Д. р. може поєднуватися з інако-
мисленням, яке характеризується на-
явністю поглядів, ідейних позицій, які 
не збігаються із загальноприйнятими, 
офіційними. Інакомислення відіграє 

важливу роль у розвитку суспільства: 
продукує оригінальні ідеї, виробляє 
нестандартні підходи щодо розв’язання 
назрілих проблем, зумовлює проведен-
ня суспільних новацій. Ступінь роз-
витку інакомислення в суспільстві 
 насамперед залежить від характеру 
політики, режиму. В тоталітарних сус-
пільствах, розвиток яких жорстко рег-
ламентується офіційною ідеологією, 
засуджується, забороняється і суворо 
карається будь-яке інакомислення й 
кваліфікується як дисидентство. 

З кінця 50-х років ХХ ст. поняття 
“Д. р.” почало вживатися в колишніх 
соціалістичних країнах для позначан-
ня руху опору проти радянського то-
талітарного режиму. Поштовхом до ви-
никнення Д. р. стали хрущовські ре-
форми, розвінчування культу особи 
Сталіна. Дисидентами ставали абсо-
лютно різні люди з різними поглядами, 
кожен з яких мав свої причини бути 
незгодним із тоталітарним режимом. 
У більшості це були особисті мотиви — 
зіткнення з несправедливістю, жорс-
токістю і лукавством радянської влади. 
Незадоволені косметичними спробами 
підфарбувати тоталітарний режим 
вони ставали його противниками.

В Україні Д. р. фактично з’явився з 
появою в 50-х роках ідей ненасильни-
цької боротьби з радянським режи-
мом. Одну з перших спроб переходу до 
організованих мирних форм опозицій-
ної діяльності здійснила група 
Л. Лук’яненка, яка утворила в 1959 р. 
Українську робітничо-селянську спіл-
ку. Проте вже 1961 р. цю організацію 
було викрито, а її членів засуджено до 
тривалих термінів ув’язнення. Бороть-
ба за незалежність України стала 
го ловною метою низки опозиційних 
об’єднань, що виникли на початку 
60-х — Українського національного 
фронту, Союзу української молоді Га-
личини (СУМГ) та ін.

На початку 60-х років Д. р. розви-
вався як культурно-просвітницький 
рух української інтелігенції, що отри-
мав назву шістдесятництва. Зменшен-
ня ідеологічного пресингу, тотального 
залякування, призвели до формуван-
ня нової української інтелігенції — 
молодих людей, які, виходячи за межі 
існуючих приписів, прагнули до сво-
бодного самоствердження, розвитку 
національного колориту у своїй діяль-
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ності, виступали проти русифікації. 
Вони організовували зустрічі творчої 
молоді, вечори видатних людей, зби-
ралися біля пам’ятника Тарасові Шев-
ченку в Києві для публічного читання 
його творів та критики культурної 
політики режиму. Цей рух, не будучи 
організаційно оформленим, поширив-
ся на всю Україну, центром якого став 
Київ. Представниками шістдесятни-
ків були: Л. Костенко, В. Симоненко, 
І. Драч, І. Світличний, Є. Сверстюк, 
М. Вінграновський, А. Горська, І. Дзю-
ба, В. Чорновіл та ін. Помірковані пог-
ляди шістдесятників не убезпечили їх 
від репресивних заходів влади, для 
якої навіть обстоювання прав на влас-
ну національну гідність було небезпеч-
ним. Після згортання “відлиги” части-
на шістдесятників почала співробітни-
чати з комуністичним режимом, а 
частина стала на шлях протистояння 
владі. Коли в 1963–1965 рр. шістде-
сятників перестали публікувати в 
журналах і газетах, припинили видан-
ня книг, їхні добутки друкувалися в 
україномовних виданнях на Заході 
(Польща, Чехословаччина), а також 
поширювалися у самвидаві. Будучи 
спочатку суто літературним, переваж-
но поетичним, самвидав у 1963–
1965 рр. стрімко політизувався, з’я-
вилася політична публіцистика, часто 
анонімна, а з другої половині 60-х 
років переважали відкрита публіцис-
тика, статті й листи протесту з приво-
ду репресій. Самвидав фактично став 
інфраструктурою руху шістдесятни-
ків, засобом консолідації нонконфор-
містській інтелігенції.

Ідеологічний і адміністративний 
тиск на шістдесятників не приніс ре-
зультату, і, вбачаючи можливість 
швидкої ідейної та організаційної 
структуризації руху, влада перейшла 
до репресій. Перша хвиля репресій 
пройшла у серпні-вересні 1965 р. Ареш-
ти відбулися у Києві, Одесі, Феодосії, 
Львові, Івано-Франківську, Тернополі, 
Луцьку. Переслідувань із політичних 
мотивів зазнали сотні діячів українсь-
кої культури, студенти, робітники, 
зокрема І. Світличний, М. Горинь, 
М. Озерний, Я. Гаврич, Б. Горинь, 
М. Осадчий, О. Мартиненко та ін. Чис-
ленні арешти викликали протести. 
4 вересня 1965 р. в кінотеатрі “Украї-
на” у Києві В. Стус, І. Дзюба і В. Чор-

новіл виступили з протестом проти 
проведених тоді арештів представни-
ків української інтелігенції. У грудні 
1965 р. І. Дзюба на ім’я першого секре-
таря ЦК КПУ П. Шелеста і голови 
Ради Міністрів УРСР В. Щербицького 
надіслав лист із протестом проти ареш-
тів, до якого додав написану у вересні-
грудні й поширювану у самвидаві пра-
цю “Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?” Щоб призупинити подальший 
розвиток Д. р. і залякати інших, влас-
ті вирішили провести напіввідкритий 
суд над дисидентами. У 1966 р. над 20 
заарештованими відбулися політичні 
процеси. Брутальні дії радянського ре-
жиму лише посилили протести й опо-
зицію. Протестні заяви у керівні орга-
ни радянської влади направляли не 
лише поодинокі громадяни, а й чис-
ленні підписанти, в тому числі визнач-
ні діячі української науки, літератури, 
мистецтва.

Побувавши на судових процесах у 
Львові, молодий журналіст Вячеслав 
Чорновіл уклав збірку “Правосуддя чи 
рецидиви терору?”, в якій виступив із 
критикою радянської судової системи. 
У праці він зазначив, що стосовно за-
триманих і заарештованих не дотри-
муються існуючі законодавчі норми, 
вони піддаються залякуванню, побит-
тю, позбавлені елементарних прав, 
можливості об’єктивного захисту в 
суді і справедливого вироку. В. Чор-
новіл відіслав збірку під своїм прізви-
щем до ЦК КПУ та ЦК КПРС. Після 
цього він завершив упорядкування 
праці “Лихо з розуму (Портрети двад-
цяти “злочинців”)”, яку також напра-
вив на ці ж установи. У книзі коротко 
проаналізовано процеси над засудже-
ними, і подано матеріали про двадця-
тьох політв’язнів підрадянської Украї-
ни. В. Чорновіл наголошував, що ос-
новна проблема людських прав у 
підневільних радянських республі-
ках — вирішення національного пи-
тання в СРСР.

Наприкінці 1967 р. праці потрапля-
ють за кордон, а в 1968 р. виходять 
друком, спричиняючи надзвичайний 
ажіотаж. Це була перша закордонна 
публікація документальних матеріа-
лів українського руху Опору після 30-х 
років, із зазначенням прізвища авто-
ра. Після десятиліття замовчування 
українського питання світовою пресою 
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поява книжок В. Чорновола стала пе-
реломною подією у ставленні цієї пре-
си й Західного світу до українського 
питання. Аналіз українського жур-
наліста радянської законності засвід-
чив на весь світ, що сутність тоталітар-
ної системи СРСР не змінилася, вона 
продовжує бути антилюдяною й анти-
демократичною, а конституційні права 
людей, народів, республік є фікцією.

Опублікування на Заході праці 
В. Чорновола про двадцятьох політв’яз-
нів у рік прав людини, оголошений 
ООН на честь 20-ї річниці Декларації, 
спричинило репресивні заходи ра-
дянської влади проти нього. Він став 
першим ув’язненим, після “першого 
покосу”, дисидентом. 

Значною мірою завдяки громадсь-
ким протестам першу хвилю репресій 
проти інакодумства в Україні вдалося 
загальмувати. Д. р. після репресій у 
середині 60-х років поступово пожвав-
лювався. Знову відновилися зустрічі 
молодих інтелігентів, відданих справі 
відродження української національної 
культури. Такі підпільні осередки од-
нодумців виникли у Києві, Львові та 
інших містах. Приблизно з другої по-
ловини 60-х Д. р. в Україні все вираз-
ніше набирає правозахисної форми. 

Д. р. в Україні в 60-ті поповнився 
релігійними дисидентами. Найперше 
це віруючі заборонених Української 
греко-католицької церкви (УГКЦ) й 
Української автокефальної православ-
ної церкви (УАПЦ), які змагалися за 
право свободи сумління, а також віру-
ючі різних протестантських громад, 
релігійних сект, що діяли поза офіцій-
но визнаною церквою. У Д. р. в Ук-
раїні включилися представники єврей-
ських кіл, що прагнули вільного виїз-
ду за кордон, кримських татар, які 
домагалися своїх прав на повернення 
на свою батьківщину — до Криму.

На початку 1970 р. починається нова 
хвиля арештів. Причиною стала загаль-
на жорсткість режиму після чеських 
подій серпня 1968 р. і те, що Д. р. почав 
набирати організаційні форми. У січні 
1970 р. у самвидаві з’явилося періодич-
не видання — підпільний журнал  
“Український вісник” (ініціатором і го - 
лов ним редактором якого був В. Чор-
новіл). У 1970–1972 рр. вийшли перші 
шість випусків (чотири з яких було 
 переправлено за кордон), у 1973–

1975 рр. — сьомий, восьмий і дев’ятий 
(підготовлені, щоправда, іншими ви-
давцями). Видання “Вісника” віднови-
ли у 1987 р. й видавали до 1990 р. 

Праобразом “Українського вісни-
ка” була “Хроніка поточних подій”. 
Крім упорядкованої й систематизова-
ної інформації про рух, репресії і поло-
ження політв’язнів “Вісник” містив 
дослідження з історії, дані про геноцид 
українців, літературознавчі роботи, 
вірші, прозу. 

Після винесення рішення на засі-
данні політбюро ЦК КПРС наприкінці 
1971 р. у зв’язку з проведенням всесо-
юзної кампанії щодо ліквідації Д. р. і 
самвидаву, розпочався черговий пог-
ром. 12 січня 1972 р. стало кульміна-
ційним днем “другого покосу” в Ук-
раїні. Правоохоронні органи республі-
ки провели арешти й обшуки майже 
одночасно у Києві, Львові та інших 
містах. У Києві заарештовано близько 
півтора десятка представників творчої 
інтелігенції, у західних областях Ук-
раїни — близько десяти. До слідчих 
ізоляторів потрапили: І. Світличний, 
Є. Сверстюк, В. Чорновіл, В. Стус, 
І. Стасів-Калинець, І. Гель, С. Шабату-
ра, М. Осадчий та ін. Тисячі свідомих 
українців було звільнено з роботи. Чи-
щення торкнулося не лише наукових і 
культурних установ, а й сільської ін-
телігенції та партійних і радянських 
працівників. Величезних масштабів 
набрало таємне і явне стеження, пере-
хоплення листів, прослуховування те-
лефонних розмов. Водночас почалася 
нова хвиля русифікації. Так відбував-
ся широко задуманий захід щодо ви-
корінювання національної самосвідо-
мості українців. 

У 1973 р. СРСР ратифікував міжна-
родні пакти прав людини, і в 1975 р. 
підписав Заключний акт у Гельсінкі. 
У зв’язку з цим створювалась унікаль-
на ситуація, коли стало можливим 
Д. р. спрямувати в русло легально дію-
чого правозахисного руху. В Україні 
9 листопада 1976 р. утворилася легаль-
но діюча Українська група сприяння 
виконанню гельсінкських домовле нос-
тей, яка налічувала 41 учасника. Зас-
новниками цієї групи були: М. Руден-
ко, О. Мешко, О. Тихий, згодом приєд-
налися С. Караванський, Н. Стро ката, 
В. Чорновіл, В. Стус та ін. Метою 
діяльності Української Гельсінської 
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групи був нагляд за дотриманням ра-
дянською владою зобов’язань, які га-
рантували б права людині.

Незважаючи на легальність і право-
мірність існування УГГ радянський 
режим піддав членів групи різноманіт-
ним репресивним заходам. Групі вда-
лося проіснувати з 1976 до 1981 р. Із 
41 члена УГГ 39 відбували покарання 
в тюрмах, таборах, засланні, психлі-
карнях, що загалом становило 550 
років, четверо з них — Олекса Тихий, 
Юрій Литвин, Валерій Марченко і Ва-
силь Стус — загинули в неволі, Михай-
ло Мельник покінчив життя самогуб-
ством після вилучення його роботи з 
історії України напередодні арешту.

Після “генерального погрому” 
1972 р. Д. р. на волі був малопомітним, 
зате в таборах відбувалися бурхливі 
події. Українські політв’язні активно 
боролися з владою. Постійними стали 
спільні й індивідуальні петиції, заяви 
про захист своїх прав, були навіть таєм-
но складені хроніки табірного опору. 
Ці документи таємно вивозили з та-
борів і переправляли за кордон дружи-
ни та інші родичі ув’язнених. Протес-
ти, що стали відомими на Заході, 
полегшували становище ув’язнених. 
Одним із найпотужніших засобів бо-
ротьби було голодування, що часто 
ставало колективним. З 1969 р. тради-
ційними були голодування 10 грудня 
(День прав людини), з 1972 р. — 5 ве-
ресня (цього дня 1918 р. було підписа-
но декрет про червоний терор, що пе-
редбачав створення політичних та-
борів), з 1974 р. — 12 січня (День ук-
раїнського політв’язня) і 30 жовтня 
(День радянського політв’язня). 

У 1987–1988 рр. українські диси-
денти, які повернулися з таборів і за-
слань, почали активно займатися полі-
тичною діяльністю. Практично у всіх 
політичних партіях національно-де-
мократичної спрямованості колишні 
дисиденти були лідерами. В 1987–
1988 рр. Д. р. фактично завершився, 
на зміну йому прийшов новий етап на-
ціонально-визвольного руху, що ха-
рактеризується значно більшою залу-
ченістю широких верств населення, а 
також відкритістю політичного про-
тистояння, яке закінчилося створен-
ням незалежної Української держави.

Кількість активних учасників руху 
була незначною, близько тисячі осіб, 

хоча тих, хто поділяв їхні погляди, 
було більше. Відкритих виявів під-
тримки у громадян Д. р. не мав, що по-
яснюється жорстокістю репресивних 
заходів, апатією та пасивністю, які па-
нували у свідомості значної частини 
суспільства. Однак, незважаючи на не-
численність лав, Д. р. становив реаль-
ну моральну та ідеологічну загрозу 
системі. Їхня діяльність стала основою 
і поштовхом подальшої української 
національно-визвольної боротьби кін-
ця 80-х — початку 90-х років.

Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху 
в Україні (1956–1987). — Х., 2003; Касьянов Г. 
Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960–80-х років. — К.,1995.; Русначенко А. М. 
Національно-визвольний рух в Україні середина 
1950-х — початок 1990-х років. — К., 1998; Чор-
новіл В. Твори: У 10 т. — К., 2003. — Т. 2.

В. Деревінський

Дискредитація політична (від. 
фр. discréditer — підривати довіру) — 
а) умисне зганьблення чийогось імені, 
підривання довіри, приниження чиєїсь 
честі, гідності, авторитету. Дискреди-
тація шляхом поширення перекруче-
ної, а то й просто вигаданої інформації 
є поширеним у політиці засобом бо-
ротьби із супротивником, позбавлення 
його певної впливовості, авторитет-
ності й підтримки населення. Д. п. — 
надзвичайно поширений прийом у бо-
ротьбі за політичне лідерство, у перед-
виборчих змаганнях, у міжпартійній 
боротьбі за владу. Законом України 
“Про вибори народних депутатів Ук-
раїни” передбачено притягнення до 
відповідальності тих осіб, які опублі-
кували або іншим способом поширили 
свідомо неправдиві відомості про кан-
дидата в депутати, зганьбили, дискре-
дитували його. Д. п. широко викорис-
товують для дискредитації влади. За 
певних умов Д. п. кваліфікується як 
зловживання владою або службовим 
становищем.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Головатий М. Ф. Політична пси-
хологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Політологічний словник: 
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Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; Ха-
липов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — М., 
1997; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — 
Л., 2005.

М. Головатий

Дискримінація (лат. discrimina
tio, від discrimino — розрізнення) — 
1) ущемлення прав, інтересів окремих 
осіб, соціальних груп, організацій, дер-
жав; 2) несправедливе, негативне (по-
рівняно із загальноприйнятим) став-
лення або поведінка, що ґрунтується 
на вільному виборі. Автори Короткого 
оксфордського політичного словника 
(К., 2005) вказують, що “спершу диск-
римінація означала акт реєстрації від-
мінностей, а нині це диференціація 
людей на підставі таких ознак, як 
стать, колір шкіри, сексуальність і 
класова належність”. У морально ней-
тральному значенні Д. за певних об-
ставин може розглядатися як вимога 
аристотелівського принципу справед-
ливості, згідно з яким ми мусимо під-
ходити до подібних випадків однаково, 
а до різних по-різному. Наприклад, 
якщо вчитель не відрізняє кращого 
учня від гіршого, то він одночасно не-
справедливий до них обох. У значно 
ширшому соціологічному значенні 
терміна “Д.” порушується саме перша 
частина правила Аристотеля, коли по-
різному підходять до оцінювання лю-
дей, що не мають ніякої суттєвої різни-
ці. Тобто Д. має місце тоді, коли певні 
блага або життєві тягарі розподіляють-
ся за критеріями, що по суті не від-
повідають найперше жодним правовим 
принципам. Ще несправедливішими є 
критерії, коли вони виходять із при-
роджених ознак, хоча не всі такі озна-
ки є несправедливими. Наприклад, 
справедливим буде твердження, що 
батьки здебільшого краще ставляться 
до своїх дітей, ніж до чужих. Соціаль-
на Д., головним чином, спрямовується 
на певні спільноти, визначені за озна-
ками раси, статі або національного по-
ходження. Розрізняючи людей як 
членів таких спільнот, їх виокремлю-
ють з інших і обмежують у правах і 
можливостях. Йдеться про нерівні 
можливості у вихованні, отриманні ос-
віти, забезпеченні побуту, здобутті 
кар’єри. Д. буває прихованою і відкри-
тою, або ж юридично санкціонованою. 

Іноді Д. такого характеру розповсюд-
жується на цілі округи, райони, здійс-
нюється стосовно окремих рас, мен-
шин тощо. Оскільки раса і стать є біо-
логічно визначеними, людина, 
зрозуміло, поставити їх під свій конт-
роль не може, а тому подібна Д. є не-
справедливою. Д. виявляється на різ-
них рівнях — від простого ігнорування 
до активних і ворожих наступів на ін-
дивіда чи групу людей. Дискриміна-
ційна поведінка пов’язана з глибинни-
ми забобонами або є продуктом сус-
пільного розвитку. Вона може 
виражати віру в справедливий світ, де 
об’єкти Д. вважаються як такі, що за-
слуговують на це. Термін “Д.” вжива-
ють для характеристики ставлення до 
представників окремих рас, етносів, 
політичних і релігійних об’єднань 
тощо. Д. може бути принципом дер-
жавної політики або виявлятися на по-
бутовому рівні у формі антипатії чи 
відкритої ворожості стосовно ін-
дивідів, що є наслідком поширених у 
суспільстві забобонів (передусім тих, 
які мали расове та національне забарв-
лення). Д. здійснюють як легальними, 
відкритими методами (через відповід-
ні закони, адміністративні рішення 
тощо), так і прихованими, офіційно не 
зафіксованими. За змістом розрізня-
ють Д. політичну, економічну і право-
ву. Д. політична — обмеження людини 
в її політичних правах, можливості 
участі в політичному житті суспільс-
тва (наприклад, недопущення до участі 
у виборчому процесі, відмова у реєст-
рації як кандидата на виборчу посаду 
тощо). Д. політичну не слід ототожню-
вати в умовах тоталітаризму і демок-
ратії: у першому випадку вона є при-
хованою і має тенденцію до посилення, 
а в другому — долається за допомогою 
певних політичних механізмів. Д. еко-
номічна — недопущення особи (або со-
ціальної групи) до здійснення обраної 
економічної діяльності, до якої вона 
професійно підготовлена і придатна, 
заподіяння шкоди її добробуту. Д. пра-
вова — практика використання диск-
римінаційних за змістом законів або 
незабезпечення громадянам рівно-
правного, справедливого ставлення з 
боку органів правосуддя. Загалом Д. 
може здійснюватися за ознаками расо-
вої, антинаціональної або державної 
незалежності, майнового стану, полі-
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тичних чи релігійних переконань, 
статі тощо. Оскільки вельми пошире-
ною є Д. у межах усього політичного 
режиму, проблема захисту від неї на-
буває нерідко глобального характеру. 
За спрямованістю Д. класифікують на: 
расову, національну — расизм; за оз-
накою статі — сесизм; за ознакою по-
хилого віку — ейджизм; за ознакою 
гомосексуальності — гомофобія тощо. 
Кожну з них розуміють як Д. через на-
лежність до відповідної соціальної гру-
пи. У політичну практику входить 
явище з протилежною спрямованіс-
тю — позитивна (сприятлива) Д.: пре-
ференційне ставлення до різних груп, 
у тому числі расових, національних, 
що раніше зазнавали соціально-еконо-
мічних утисків. Таким чином, по-
зитивна Д. — спосіб підтримання пев-
ного балансу всередині суспільства, 
спроба усунути раніше заподіяну Д. 
Позитивна Д. передбачає надання за-
вищених (порівняно з іншими кате-
горіями населення) матеріальних і 
правових пільг дискримінованим у ми-
нулому групам населення. Наприклад, 
за представниками певної національ-
ної чи расової меншини може резерву-
ватися відповідна кількість місць у 
вищих навчальних закладах, певний 
відсоток робочих місць і місць у пред-
ставницьких органах влади. Однак іс-
нує опозиція політиці позитивної Д. у 
зв’язку з тим, що доступ до посад, міс-
ць у навчальних закладах, розмір со-
ціальних пільг для незаможних забез-
печується за зовнішньою (наприклад, 
колір шкіри) ознакою, а не за здібнос-
тями, навичками і досвідом окремої 
особи (наприклад, у США афроамери-
канцю достатньо вміти читати, щоб 
його зарахували до вищого навчально-
го закладу і надали кредит у банку на 
освіту, а людина з білим кольором шкі-
ри має обов’язково здати тести за пов-
ною програмою і самостійно шукати 
кошти на навчання). Позитивна Д. у 
сфері надання матеріальної допомоги 
призвела до того, що тільки у Нью-
Йорку близько 2 млн афроамериканців 
(уже третє покоління) не працюють і 
досягли віртуозної майстерності в ко-
ристуванні суспільними фондами. Ос-
танніми роками внаслідок такої со-
ціальної політики посилилися расист-
ські настрої у США та Західній Європі. 
З метою усунення будь-якої Д., багато 

країн, урядів, політиків пропагують і 
намагаються зреалізувати політику 
рівних можливостей. Найперше вона 
стосується роботи, професійної підго-
товки (отримання кваліфікації) тощо. 
Для усунення навіть елементів такої 
Д. задіюється законодавство, відповід-
ні соціальні програми тощо.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціаль-
на робота: Термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Голо-
ватий, М. Б. Панасюк. — К., 2005; Енциклопедія 
політичної думки: Пер. з англ. — К., 2000; Корот-
кий  оксфордський політичний словник: Пер. 
з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана: — К., 
2005; Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — 
Л., 2005; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997.

М. Головатий

Дифузіонізм (від. лат. diffusio — 
розмиття, просочення) — напрям у со-
ціальній антропології та етнографії, 
культурології, соціології, археології, 
що пов’язаний із запозиченням, роз-
повсюдженням, переміщенням куль-
тур з одних центрів (місць) в інші. Д. в 
соціології — це дослідження процесу 
розповсюдження інновацій і культур-
них зразків у різних суспільствах. Д. 
почав формуватися на початку ХХ ст. 
як своєрідна реакція на помітні край-
нощі ендогеністичного еволюціонізму, 
який пояснював розвиток окремих сус-
пільств виключно на засадах їх внут-
рішніх властивостей і зумовлених за-
конами росту по обов’язкових ста діях 
органічної еволюції. Д. віддає переваги 
екзогеністичним теоріям, роб лячи цен-
тральними проблеми культурних но-
вовведень саме як результатів зовніш-
ніх впливів і кана лів, за якими ці 
впливи передаються і впроваджуються 
в дану соціально-культурну одиницю. 
Д. характеризується такими основни-
ми засобами розповсюдження чужої 
культури: завоюванням, колонізацією, 
імміграцією, торгівлею, добровільним 
копіюванням. Дифузія культури — 
явище складе й неоднозначне, що не-
має аналогів у дифузії біологічній. 
Вона передбачає і вимагає цивілізова-

Дифузіонізм
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ного співробітництва між суспільства-
ми, своєрідного діалогу цивілізацій, 
щоб суспільства вчилися одне в одного, 
запозичували кращі зразки культури. 
Д. як теорія, народився з багатьох ін-
ших теорій, які йому передували й 
були його фундаментом. Це теорії на-
слідування (Тард, У. Бедисгот та ін.), 
згідно з якою суспільний розвиток 
ґрунтується на послідовності вина-
ходів і запозичень. Виокремлюють 
три основних варіанти (моделі) Д.: 
а) ”інвазіонізм” (від англ. invasion — 
вторгнення), який розглядає великі со-
ціокультурні зміни як наслідок вторг-
нення в культуру, що вивчається, пле-
мен і мігрантів, що несуть значно 
вищий рівень культури і техніки; б) те-
орію культурного центру (Е. Сміт та 
ін.). Згідно з цією теорією процес роз-
повсюдження культури зображується 
у вигляді послідовних хвиль, за якими 
розсіюються місіонерські еліти із за-
гальної колиски цивілізації. При цьо-
му чим далі від центру походження 
знаходиться область, що вивчається, 
тим більше розмиті й вироджені в ній 
основні та важливіші риси першопо-
чаткової цивілізації; в) теорія культур-
них кіл або областей (Ф. Гребнер, Фро-
беніус та ін.). У цьому випадку йдеться 
про таке вирішення суперечки з еволю-
ціонізмом, яке включало б схеми ос-
танн ього в пояснення історичних про-
цесів. Справді для сучасних соціологів 
заходу вельми помітним є намагання 
ввести Д. і еволюціонізм у певні загаль-
ні (спільні) теоретичні рамки, поєдна-
ти їх положення, хоча колись вони роз-
глядалися навіть як протилежні. За 
допомогою Д., культурних контактів 
зокрема, нині намагаються детальніше 
пояснити складні процеси модерніза-
ції, особливості впровадження госпо-
дарських, наукових та інших нововве-
день, схарактеризувати складні проце-
си акультурації іммігрантів і т. ін. За 
допомогою Д. можна розглядати порів-
няльні особливості культур — їх риси, 
характерні особливості, визначати, за-
вдяки яким з них культури щонайкра-
ще проникають одна в одну, суперечать 
одна одній чи асимілюються і т. ін.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Социологический энциклопедический 

словарь: На русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках / Ред.-коорд. акад. 
РАН Г. В. Осипов. — М., 1998.

М. Головатий
Дифузія — процес розповсюджен-

ня політичних, соціальних, культур-
них властивостей одного суспільства 
на інші. Наприклад, перенесення форм 
політичних інститутів з одного сус-
пільства на інше. Розрізняють первин-
ну Д. і вторинну. У першому випадку 
йдеться про Д. переміщення, а в друго-
му — про Д. повтору (використання) 
інновацій.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000.

М. Головатий

Дифузія етнічна (від лат. diffu
sio — поширення, розтікання) — різ-
нобічна взаємодія двох чи більше ет-
носів в одному чи кількох ландшафт-
них регіонах. Часове і просторове 
поширення етнокультур, окремих їх 
елементів, або й цілих культурних 
(традиційних) комплексів у чужому 
етнічному середовищі. Д. е. зумо-
влюється відповідними природними, 
соціальними, політичними, культур-
ними чи іншими обставинами і може 
бути: а) безопірним, реальним проце-
сом, що не має навіть принципових за-
перечень; б) примусовим процесом 
сприйняття (або ні) культури одного 
етносу іншим. Д. е. пояснюється з по-
зицій дифузії, як такої, що є: розпов-
сюдженням і прийняттям певних 
об’єктів (інновацій, інформації, еле-
ментів культури) в соціальній системі; 
запозиченням, засвоєнням елементів 
іншої культури. Вважають, що Д. е. 
може бути добровільною і примусовою, 
а механічна Д. е., яка зумовлюється 
певними, в тому числі примусовими 
рішеннями, не сприяє етнічній стабілі-
зації. Розвиток етнічної взаємодії між 
етносами — явище закономірне, пози-
тивне, соціально запитане.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Социологический энциклопедический 
словарь. На русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках / Ред.-коорд. акад. 
РАН Г. В. Осипов. — М., 1998.

М. Головатий

Дифузія етнічна
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Діалог політичний — а) форма 
інтерсуб’єктивної (міжсуб’єктного) ко-
мунікативної взаємодії у політиці, 
політичній діяльності, політичному 
процесі; процес двостороннього спілку-
вання (на відміну від багатосторонньо-
го поліалогу), який здійснюється 
мовними та іншими (головним чином 
різними інформаційними) засобами, 
які мають політичний зміст, і спрямо-
вані на вияв взаємних інтересів, пошук 
загальної політичної позиції, розв’я-
зання існуючих проблем, узгодження 
намірів, мети, дій і т. ін. Д. п. має бага-
то з того, що притаманне діалогу вза-
галі. Діалог (dialogue, від грец. 
dialoges) — розмова між двома або 
кількома особами, обмін репліками. В 
античній філософії — літературна фор-
ма, яка вживається для викладу про-
блем за допомогою діалектики, бере 
свій початок від софістів. Сократом та 
його учнями, головним чином Плато-
ном, діалог було доведено до вищої 
форми досконалості. Завдяки бесіді 
(діалогу) виклад філософських чи будь-
яких інших, у тому числі й політичних 
проблем робиться більш досконалим, 
наочним, переконливим. Приміром є 
праця Платона “Діалоги”, в якій він 
викладає методи навчання, що ними 
користувався його вчитель Сократ. 
Д. п. сприяє реалізації природної пот-
реби людей у їхніх знаннях про політи-
ку, політичну практику для прийняття 
правильних рішень, дій, сприяє вироб-
ленню спільних поглядів, досягненню 
згоди. Особливого значення Д. п. набу-
вають в умовах дестабілізації суспіль-
но-політичних процесів, відсутності 
справжньої демократії, гласності, гро-
мадянського суспільства, наявності ба-
гатьох альтернативних думок щодо 
розбудови суспільства, регулювання 
соціальних відносин. Одночасно це 
потребує і певної культури Д. п.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Пірен М. І. Конфліктоло-
гія: Підручник. — К., 2003; Философский энцикло-
педический словарь. — М., 1998; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Діяльність інформаційна — су-
купність дій, спрямованих на задово-
лення інформаційних потреб грома-
дян, юридичних осіб і держави. Основ-

ними напрямами Д. і. є: політичний, 
економічний, соціальний, духовний, 
екологічний, науково-технічний, між-
народний тощо. Держава гарантує 
свободу Д. і. в цих напрямах усім гро-
мадянам і юридичним особам у межах 
їхніх прав і свобод, функцій і повнова-
жень. Основними видами Д. і. є отри-
мання, використання, поширення та 
зберігання інформації. Отримання ін-
формації — набуття, придбання, нако-
пичення документованої або публічно 
оголошуваної інформації громадяна-
ми, юридичними особами або держа-
вою. Використання інформації — за-
доволення інформаційних потреб гро-
мадян, юридичних осіб і держави. 
Поширення інформації — це розпов-
сюдження, обнародування і реалізація 
у встановленому законом порядку до-
кументованої або публічно оголошува-
ної інформації. Зберігання інформа-
ції — забезпечення належного стану 
інформації та її матеріальних носіїв. 
Конституція України містить статті, 
що пов’язані з Д. і. Так, у ст. 31 зазна-
чено, що кожному гарантується таєм-
ниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. 
Винятки можуть бути встановлені 
лише судом у випадках, передбачених 
законом з метою запобігти злочинові 
чи з’ясувати істину під час розсліду-
вання кримінальної справи, якщо ін-
шими способами отримати інформа-
цію неможливо. У ст. 32 записано: “Не 
допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфі-
денційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених за-
коном, і лише в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. Кожний громадянин 
має право знайомитися в органах дер-
жавної влади, органах місцевого само-
врядування, установах і організаціях 
з відомостями про себе, які не є дер-
жавною або іншою захищеною зако-
ном таємницею. Кожному гарантуєть-
ся судовий захист права спростовува-
ти недостовірну інформацію про себе і 
членів своєї сім’ї та права вимагати 
вилучення будь-якої інформації, а та-
кож право на відшкодування ма-
теріальної і моральної шкоди, завда-
ної збиранням, використанням та 
поширенням такої недостовірної ін-
формації”.

Діалог політичний
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Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 
1992 р. № 2657-ХІІ // Укр. законодавство: засо-
би масової інформації. — К., 2004; Мас-медіа у 
термінах і визначеннях: Короткий слов.-довід.: 
Навч. посіб. / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005.

М. Головатий

Документована інформація — 
відомості про суспільне, державне 
життя, довкілля, окремих громадян, 
суспільні групи, юридичні особи тощо 
у передбаченій законом матеріальній 
формі отримання, зберігання, вико-
ристання інформації шляхом фіксації 
її на папері, магнітній, кіно-, відео-, 
фотоплівці або іншому носієві — доку-
менті. Документовану інформацію 
поділяють на первинну — документ, 
що містить вихідну інформацію, та 
вторинну — документ, що є результа-
том аналітико-синтетичної та іншої 
переробки одного або кількох доку-
ментів.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Домінанта етнічна (від лат. 
dominans — пануючий) — 1) головний, 
пануючий принцип, ідея, ознака, най-
важливіша складова чогось; 2) сила, 
що має вирішальний вплив на перебіг 
певного явища. Термін “домінанта” за-
провадив О. Ухтомський в 1923 р. Д. е. 
виступає важливою складовою буття 
народу та його життєдіяльності на всіх 
етапах історичного розвитку, особливо 
в переломний період існування. Д. е. 
визначає активність, енергію народу, 
його направленість на перебіг цілого 
комплексу соціальних явищ (релігій-
них, політичних, ідеологічних, війсь-
кових, побутових та ін.), що визнача-
ють перехід початкового для процесу 
етногенезу етнокультурної багато-
манітності в цілеспрямовану багато-
манітність. Значущість Д. е. зростає за 
умови формування етносу як політич-
ної нації, коли основна увага акцен-
тується на перевагах етнічного роз-
маїття полікультурності. За таких 
умов Д. е. спрямовується на співтвор-
чість різних етносів і субетносів у роз-
будові держави. Підсилює інтеграцій-
ність у взаємодії етносів, що ґрун-
тується не на прагненні до уніфікації 
та одноманітності, а на використанні 

рівних можливостей для розвитку різ-
них етносів і забезпеченні переваг 
культурного розмаїття.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого: Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Енциклопедія етнокультурознавства / 
Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. 
Ю. І. Римаренка. — К., 2000.

В. Волобуєв 

Друкарська площа — обсяг дру-
кованого видання. Д. п. вимірюється 
друкованими аркушами — одиницями 
вимірювання натурального обсягу ви-
дання, що дорівнює друкованому від-
битку на одній стороні паперового 
 аркуша стандартного формату. Розріз-
няють умовний друкований аркуш — 
одиниця обліку, що дорівнює аркушу 
розміром 60×90 см площею 5400 см2 і 
фізичний друкований аркуш — одини-
ця виміру обсягу видання, що дорів-
нює половині паперового аркуша різ-
ного для кожного видання формату. 
Паперовий аркуш — одиниця розра-
хунку кількості паперу на друковане 
видання. Папір для друкування поді-
ляють на ролевий (у формі рулонів на 
втулці) та флатовий (у вигляді прямо-
кутних аркушів). Формат ролевого па-
перу — ширина паперової стрічки (в 
см), флатового паперу — розміри папе-
рового аркуша. Вони позначаються як 
60×84, 60×90, 70×108 см тощо, де пер-
ші цифри — ширина, другі — довжина 
аркуша.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Словник  книгознавчих 
термінів. — К., 2003.

Ю. Бондар

Друковані засоби масової ін-
формації (преса) — періодичні видан-
ня і такі, що продовжуються, які вихо-
дять під постійною назвою, з періодич-
ністю один і більше номерів (випусків) 
протягом року на підставі свідоцтва 
про державну реєстрацію. Д. з. м. і. 
вважають виданим, якщо він підписа-
ний до виходу у світ і віддрукований 
будь-яким накладом (тиражем). Сфера 
розповсюдження Д. з. м. і. не обме-
жується. Засновувати Д. з. м. і. мо-
жуть громадяни України, громадяни 
інших держав та особи без громадянс-

Друковані засоби масової інформації
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тва, не обмежені у цивільній право-
здатності та дієздатності, юридичні 
особи України та інших держав, а та-
кож трудові колективи підприємств, 
установ і організацій на підставі від-
повідного рішення загальних зборів 
(конференції). Монополізація загаль-
нодержавних і регіональних Д. з. м. і. 
не допускається. Фізична чи юридич-
на особа не може бути засновником 
(співзасновником) або ж контролюва-
ти більш як 5 відсотків громадсько-по-
літичних видань. Додатки до Д. з. м. і. 
у вигляді газет і журналів є окремими 
періодичними виданнями і підлягають 
реєстрації на загальних підставах. Ви-
дання можуть доповнюватись носіями 
інформації (дискети, відеокасети, пла-
тівки тощо). Д. з. м. і. можуть бути 
громадсько-політичними (містити пуб-

лікації громадсько-політичної, агіта-
ційної, пропагандистської тематики), 
науково-популярними, спеціалізова-
ними (розповідати про окрему тему чи 
споріднене коло тем), рекламними (в 
тому числі безплатними) та іншого ха-
рактеру. Д. з. м. і. в Україні видаються 
державною та іншими мовами, стиль і 
лексика видань мають відповідати 
загальновизнаним етично-моральним 
нормам. Цензурування Д. з. м. і., ство-
рення та фінансування будь-яких дер-
жавних органів, установ, організацій 
або посад для цензури — як контролю 
за ідеологічним змістом — в Україні 
заборонено.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Друковані засоби масової інформації
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засадничий характер у свідомості ши-
роких мас.

На практиці ідеї Е. зреалізовува-
лись у Спарті, у Франції часів якобінсь-
кої диктатури, в Китаї у період “куль-
турної революції”, в Камбоджі у роки 
терору “червоних кхмерів”.

Панфилов Е. Эгалитаризм: Философ. энцикл.: 
В 5 т. — М., 1970. — Т. 5; Рябов С. Г. Політологія: 
Словник понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і 
допов. — К., 2001.

В. Ятченко 

Егалітаризм етнорасовий (фр. 
égalitarisme — зрівнялівка, від éga
lite — рівність) — один із різновидів 
псевдонаукових теорій, що заперечу-
ють факт існування різних рас і ет-
носів, або не визнають істотних відмін-
ностей між ними. Засновник сучасного 
Е. е. Франц Боас — німецький еміг-
рант з Америки, практично нікому не-
відомий антрополог, захистив док-
торську дисертацію на тему “Про колір 
води”. Однак це йому не завадило ста-
ти “батьком” школи егалітаризму в ан-
тропології. Він почав з того, що розді-
лив єдину наукову дисципліну антро-
пологію на дві частини: фізичну і 
культурну. Далі Боас висунув спеку-
лятивну ідею, що у світі нібито не іс-
нує взагалі таких феноменів, як люд-
ські раси. Мовляв групи людей, що на-
зиваються расами, хоч і мають певні 
відмінності у будові тіла і кольорі шкі-
ри, однак мало чим відрізняються ге-
нетично. На його думку, етноси фор-
муються не на основі спадковості, а під 
впливом середовища проживання. Од-
нак, починаючи свою наукову твор-
чість, він визнавав як існування рас, 
так і вплив етнорасового чинника на 

Егалітаризм (фр. égalitarisme — 
зрівнялівка, від égalité — рівність) — 
тип соціального устрою суспільства 
та система філософсько-політичних 
вчень і уявлень, сутність яких полягає 
в загальній зрівнялівці доходів грома-
дян, їхнього соціального статусу. Прин-
ципи Е. культивувались ще в давні 
часи. Аристотель (384–322 рр. до н. е.) 
у своєму творі “Політика” проповіду-
вав зрівняльний розподіл земельних 
наділів. Етичні вчення піфагорійців, 
кініків, стоїків, гностиків про необхід-
ність зневаження матеріальних благ 
протягом багатьох століть використо-
вували як у релігії, так і мислителі, 
філософи, політики, громадські діячі 
для обґрунтовування егалітаристських 
парадигм соціального устрою. Елемен-
ти Е. спостерігаємо в утопічних вчен-
нях Т. Мора (1478–1535), Т. Кампа-
нелли (1568–1639). При цьому у тво-
рах Т. Кампанелли наявні навіть ідеї 
егалітаризації людських здібностей. У 
ранніх революційних виступах пле-
бейських і селянських мас Е. поставав 
у формі вимоги рівного розподілу май-
на серед членів суспільства. Ця прак-
тика була приречена на провал, позаяк 
виступала серйозним гальмом еконо-
мічного і соціального розвитку. Однак 
водночас вона й допомагала консоліда-
ції низів у соціальні групи, усвідом-
ленню своїх партикулярних, класових 
інтересів.

У XVIII ст. виникають теорії, авто-
ри яких розвивають ідеї Е. на ґрунті 
приватного володіння (Ж.-Ж. Руссо, 
1712–1778) або навпаки — на основі 
усуспільнення майна (Ф. Бабеф, 1760–
1797). Розвиток капіталістичного сус-
пільства, ринкової економіки робить 
ідею Е. непопулярною, стверджуючи її 
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менталітет людини. З цього приводу у 
своїй книзі “Мозок примітивної люди-
ни” він писав: “відмінності структури 
можуть супроводжуватися відміннос-
тями функцій як фізіологічних, так і 
психічних. Відтак, коли ми виявили 
переконливі докази відмінностей у 
структурі і будові різних рас, можна 
передбачити, що будуть мати місце 
відмінності в ментальних рисах і розу-
мових здібностях”.

Відхід Боаса від цих засад очевидно 
пояснюється політичною кон’юнк ту-
рою часу (прихід до влади у Німеччині 
нацистів), а також його симпатіями до 
юдо-більшовизму. Тому доктрина ет-
норасового егалітаризму насаджувала-
ся у США і цілому світі як “науковий 
факт”, який не визнають лише “фана-
тики” та “невігласи”. Гідним продов-
жувачем і популяризатором псевдона-
укової теорії Боаса був Ешлі Монтеню 
(справжнє ім’я Ізраїль Ехренберг). 
Його книга “Раса: найнебезпечніший 
людський міф” стала “біблією расового 
егалітаризму”. Про її вплив на амери-
канське суспільство єврейський уче-
ний Френк Гелуа писав: “егалітарна 
американська антропологія стала на-
стільки повністю єврейською, що пе-
ретворилася на частину єврейської іс-
торії”. Узагальнювальну оцінку ролі і 
впливу етнорасового егалітаризму на 
світову спільноту дав видатний амери-
канський учений і громадський діяч 
сучасності Девід Дюк. Зокрема, він на-
голошує на згубному впливі на євро-
пейську сім’ю народів “наукових тео-
рій” Маркса, Фройда і Боаса. Конкрет-
но йдеться про те, що “Карл Маркс 
заснував найдеструктивнішу і криваву 
ідеологію всіх часів, Зиґмунд Фройд 
зруйнував основи сім’ї і європейських 
цінностей, Франц Боас започаткував 
егалітарний рух, який нині вимагає 
знищення нашого генотипу і будь-яко-
го іншого генотипу на землі, крім єв-
рейського”.

Девид Дюк. Еврейский вопрос глазами амери-
канца. — М., 2001.

Г. Мусієнко

Екзархат (від грец. exarchos — гла-
ва, намісник) — 1) військово-адмініст-
ративна одиниця у Візантії наприкінці 
VI–VII ст. на чолі з екзархом (намісни-
ком імператора в області (діоцезі), від-

войованої у варварів), який представ-
ляв військову і державну владу; 2) у 
православ’ї — церковний округ, наді-
лений певною самостійністю у справах 
управління. Зазвичай Е. очолює єпис-
коп — патріарший екзарх, підпоряд-
кований патріарху. В Україні Е. був 
утворений рішенням Помісного собору 
1918 р. у межах Російської православ-
ної церкви, який проіснував до 1990 р., 
коли організувалася окрема Українсь-
ка православна церква, незалежна від 
Московського патріархату. Російська 
православна церква має Е. у Західній і 
Східній Європі, Центральній і Півден-
ній Америці.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; Історія 
релігії в Україні. — К., 1999; Черній А. М. Ре лігіє-
знавство. — К., 2005.

А. Черній 

Екземпляр твору — кожна одини-
ця, примірник накладу (тиражу) дру-
кованого, аудіовізуального видання.

Ю. Бондар

Екстериторіальність (лат. ex — з, 
поза і лат. territorialis — знаходиться 
на території) — повний імунітет, тобто 
звільнення від юрисдикції будь-якої 
держави (недоторканість особи і жит-
ла, непідсудність місцевим криміналь-
ним і громадянським судам, звільнен-
ня від повинностей і податків). Е. на-
дають держави певним іноземним 
державним представництвам відповід-
но до світової та вітчизняної правової 
практики.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершини и др. — М., 2000; Українська ра-
дянська енциклопедія. — К., 1987; Харрис Р. Пси-
хология массовых коммуникаций. — СПб., 2002.

М. Головатий

Екстремізм (від лат. extremus — 
крайній) — світоглядно-психологічна 
позиція чи риса характеру особи, що 
виявляється у схильності втрачати від-
чуття міри і здатності вдатися до засто-
сування крайніх засобів, методів чи дій 
при розв’язанні конкретних проблем у 
всіх сферах життєдіяльності, почина-
ючи від дрібних побутових до най-
складніших суспільно-політичних. За-
галом Е., маючи негативний відтінок, 
у життєвій практиці він часто виправ-

Екзархат
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довує себе. Відтак в одних випадках 
він буває доцільний (наприклад, за-
побігання небезпеці для життя людини 
або загрозі національній безпеці дер-
жави), а в інших — безглуздим.

Г. Мусієнко

Екстремізм етнічний — непри-
язнь у відносинах між різними етноса-
ми на побутовому чи державно-полі-
тичному рівнях як всередині багатона-
ціональних держав — імперій, так і на 
міжнародному рівні. Найгостріших 
форм він набуває у відносинах між по-
неволеним етносом і поневолювачем 
(етносом чи конгломератом). Особли-
вими видами Е. е. є войовничий шові-
нізм (зверхнє ставлення одного етносу 
до певної групи інших, наприклад 
росіян до інородців) та етноцентризм 
(вивищення одного етносу над усіма 
іншими етносами світу). Приклад ет-
ноцентризму — самопроголошений ста-
тус “богообраного народу” євреями. 
Боротьба етносу — нації за своє виз-
волення з лабет поневолювача не вва-
жається Е. е. згідно із Загальною дек-
ларацією прав людини, схваленою 
10 грудня 1948 р. ООН, і правом нації 
на самовизначення. 

Г. Мусієнко

Екстремізм релігійний — зневаж-
ливе чи нетерпиме ставлення різних 
релігій чи релігійних конфесій одна до 
одної. Виявляється як окремий спалах 
на місцевому рівні, або має характер 
“священних війн” чи вічного латент-
ного протистояння. Прикладом може 
бути Варфоломіївська ніч у Франції 24 
серпня 1572 р., коли католики вдали-
ся до винищення гугенотів. Фактично 
упродовж віків триває ісламський га-
зават проти невірних. Релігійний екс-
тремізм найвищого ґатунку у світі 
нині демонструє юдо-нацистська орто-
доксальна секта “Хабад”, що сповідує 
юдаїзм. Вона плекає надію і прагне до-
сягти панування над цілим світом.

Эдуард Ходос. Еврейский фашизм или Хабад — 
дорога в ад. — Х., 2005.

Г. Мусієнко

Еліта політична (фр. elite — кра-
щий, відбірний, від лат. eligo — обра-
ний) — термін запроваджено на почат-
ку XX ст. французьким дослідником 

Ж. Сорелем та італійським ученим 
В. Парето. Ним позначають провідні 
верстви суспільства, які здійснюють 
керівництво в економічній, госпо-
дарській, політичній, духовно-інте-
лектуальній, військовій тощо галузях 
суспільного життя. 

Е. п. — самодостатня, відносно при-
вілейована менша частина суспільс-
тва, яка усвідомлює власні інтереси, 
свою специфічність, вирізняється з 
політичного середовища на основі ви-
щого ступеня розвитку окремих пси-
хологічних, соціальних, політичних 
якостей, бере безпосередню участь у 
прийнятті та здійсненні рішень, по в’я-
заних з використанням державної вла-
ди або впливом на неї. 

Найпослідовніше обґрунтування 
сутності політичної еліти знаходимо у 
працях Конфуція, Платона, Н. Макіа-
веллі, Т. Карлейля, Ф. Ніцше. Сучасні 
концепції Е. п. започатковані напри-
кінці XIX — на початку XX ст., авто-
рами яких були В. Парето, Г. Моска, 
Р. Міхельс. В. Парето (1848–1923) у 
“Трактаті про основи соціології” об-
ґрунтував свою елітарну теорію біо-
психічними якостями індивідів, роз-
межування суспільства на еліту й маси 
виводив з нерівності індивідуальних 
здібностей людей, які виявляються в 
усіх сферах соціального життя, поді-
ляв еліту на правлячу і не правлячу 
(еліту духу). Використовуючи термі-
нологію Макіавеллі, у правлячій еліті 
В. Парето виокремив два типи, які 
послідовно змінюють один одного: 
“леви” і “лиси”. “Левам” притаманний 
консерватизм і силові методи управ-
ління. Водночас в умовах нестабіль-
ності політична система потребує прав-
ління еліти “лисів” — гнучких керів-
ників, які є майстрами політичних 
комбінацій. Італійський політолог і 
соціолог Г. Моска (1858–1941) у пра-
цях “Основи політичної науки” та 
“Правлячий клас” зазначав, що сус-
пільство поділяється на панівну мен-
шість і клас, яким правлять. Такий 
поділ є необхідною умовою існування 
цивілізації. За Г. Москою, існує два 
типи партійної верхівки: “аристокра-
тична” (закрита) і “демократична” 
(відкрита, допускає розширення своїх 
лав за рахунок вихідців із низів). Виз-
начальними критеріями входження в 
Е. п., на думку вченого, є висока ор-
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ганізованість, матеріальна, моральна, 
інтелектуальна вищість за інших. Роз-
вивав концепцію Е. п. і німецький со-
ціолог Р. Міхельс (1876–1936), який 
поєднав проблеми виникнення і функ-
ціонування Е. п. з діяльністю політич-
них партій, керованих меншістю. Він 
вивів “залізний закон олігархії”, сут-
ністю якого є те, що виникнення в про-
цесі суспільного прогресу складних 
організаційних структур призводить 
до формування еліти. На основі аналі-
зу діяльності політичних партій він 
доводить, що влада в партіях нале-
жить вузькому колу осіб, які перебу-
вають на вершині влади. Потреба 
управління організацією зумовлює не-
обхідність створення апарату з профе-
сіоналів, а тому поступово партійна 
влада концентрується в руках партій-
ної еліти. Названі концепції належать 
до макіавеллістської школи, яка вхо-
дить до елітарної моделі. У межах цієї 
концепції розглядаються ще й такі на-
прями: теорія занепаду американської 
демократії (Ч. Міллс); теорія самовід-
новлення панівного стану (П. Бірнба-
ум). Усі вони мають низку спільних 
положень: елітарність будь-якого сус-
пільства; усвідомлення елітою своєї 
винятковості; право еліти на політич-
не управління суспільством; особливі 
психологічні, політичні, соціальні 
якості; конкурентність і зміна еліт у 
процесі боротьби за владу.

Наприкінці XX ст. у політології 
сформувалися інші концепції функ-
ціонування Е. п.: ціннісні теорії еліт 
(X. Ортега-і-Гасет, М. Бердяєв, В. Роп-
ке та ін.) — внаслідок природного до-
бору в суспільстві, на думку авторів, 
формується еліта як найпродуктивні-
ша частина населення, наділена висо-
кими моральними якостями. Соціаль-
на рівність дає змогу висувати з маси 
найактивніших фізично і найпідго-
товленіших інтелектуально представ-
ників; плюралістичні теорії еліт 
(О. Штаммер, Д. Рісмен, Р. Даль, 
Р. Арон та ін.) — визнають множин-
ність еліт у будь-якому суспільстві, 
які поділяють на професійні, регіо-
нальні, релігійні та інші, кожна з 
яких покликана відображати інтереси 
своїх базових груп; ліволіберальні 
концепції (Ч. Міллс, Р. Мілібар та 
ін.) — базовим чинником утворення 
еліт є не особливі якості представни-

ків певної еліти, а володіння команд-
ними позиціями, керівними постами; 
до еліт, крім політичних діячів, вхо-
дять також керівники корпорацій, 
найвищі державні службовці, офіце-
ри, інтелектуали з високим суспіль-
ним статусом; основна функція еліти у 
суспільстві — забезпечення власного 
панування.

Е. п. внутрішньо диференційована і 
поділяється на правлячу, яка безпо-
середньо володіє державною владою, 
та опозиційну контреліту, діяльність 
якої спрямована на відвоювання влади 
у правлячої еліти з метою реалізації 
певної політичної доктрини, концеп-
ції, програми. Крім того, за способом 
формування еліту поділяють на від-
криту, що рекрутується із суспільства, 
й закриту, самооновлювану з власного 
середовища. Е. п. може бути вищою 
(адміністративна еліта: сужбовці-уп-
равлінці, які безносередньо беруть 
участь у процесі прийняття рішень) і 
середньою, до якої належать службов-
ці, менеджери, науковці, інженери, 
інтелектуали. Е. п. за способом прихо-
ду до влади поділяється на легітимну, 
ту, яка отримала владу при добровіль-
ній підтримці мас, і нелегітимну — 
тих, хто панує над більшістю за до-
помогою примусу й насильства. За 
ідеологічними цінностями Е. п. поді-
ляється на авторитарну, тоталітарну, 
демократичну, ліберальну. За видами 
політичної діяльності еліти можуть 
бути державними (адміністративна, 
депутатська), муніципальними, пар-
тійними та елітами громадських орга-
нізацій. Розрізняють Е. п. за основ ни-
ми сферами життєдіяльності: політич-
ну, економічну, соціальну, куль турну, 
релігійну тощо.

Гаман-Голутвина О. В. Определение основных 
понятий элитологии // Полис. — 2000. — № 3; 
Еліти в суспільстві: Начальний зміст теоретичної 
проблеми / М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко та ін. 
// Розбудова держави. — 1998. — № 7–8; Прав-
ляча еліта сучасної України: Соціологічний портрет 
/ М. Шульга, О. Потосін, Н. Бойко та ін. // Вісн. 
НАН України. — 1998. — № 7–8. 

О. Антонюк

Елітократія (від фр. elite — виб ра-
ний, кращий і грец. — kratos — 
влада) — 1) влада еліти, вибраних, які 
належать до певних (які вважаються 
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кращими), багатими, освіченими верс-
твами суспільства; 2) сукупність, сис-
тема уявлень про цих вибраних, при-
вілейованих верствах суспільства; 
3) система засобів, методів і форм уп-
равління суспільством з боку організо-
ваної меншості, якою виступає еліта. 

Ідеї поділу суспільства на “вищих” 
і “нижчих”, “аристократію” та “про-
столюдинів” знайшли своє обґрунту-
вання у творчості Конфуція, Платона, 
Макіавеллі, Т. Карлейля, Ф. Ніцше та 
ін. Наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. уже з’являються перші концеп-
ції еліт, авторами яких були Г. Моска, 
В. Парето, Р. Міхельс. Так, італійсь-
кий політолог і соціолог Г. Моска у 
праці “Основи політичної науки” 
(1896) наголошував на неминучому 
поділі суспільства на тих, хто керує, і 
тих, ким керують. Такий поділ, на 
його думку, є необхідною умовою існу-
вання цивілізації. Важливою умовою 
легітимізації Е. в суспільстві є наяв-
ність ідей, концепцій, що розповсюд-
жуються і нав’язуються суспільству, 
про її необхідність і корисність для 
суспільного прогресу. Саме таке понят-
тя Е. носить суперечливий і подвійний 
характер. З одного боку, в сучасному 
раціоналізованому складному і бюрок-
ратизованому суспільстві є об’єктивна 
потреба у професіоналах, інтелектуа-
лах, знаннях і здібностях певних 
верств суспільства, що засвідчує пози-
тивну роль Е. в управлінні суспільни-
ми процесами. З іншого — такі власти-
вості Е., як високий соціальний статус, 
психологія вищості, певна закритість 
для доступу до неї інших соціальних 
верств, клановий характер у забезпе-
ченні власних інтересів, соціально-
політичне самовідтворення і клону-
вання, не завжди високі моральні 
якості — створюють пев ні ризики і не-
безпеки для суспільного життя. У су-
часному демократичному суспільстві 
важливою умовою обмеження негатив-
них властивостей Е. є: становлення і 
розвиток правової держави, формуван-
ня громадянського суспільства, со-
ціального плюралізму в суспільному 
житті, соціальної еман сипації особис-
тості, реалізації гума ністичних цін-
ностей (свободи, рівно прав’я, соціаль-
ної справедливості) тощо. Усе це дає 
змогу Е. позитивно і ефективно відігра-
вати свою роль у суспільному прогресі. 

Халипов В. Ф. Власть. Политика. Государствен-
ная служба. — М., 1996; Халипов В. Ф. Власть.: 
Кратологический слов. — М., 1997. 

В. Волобуєв 

Еміграція (від лат. emigratio — ви-
селення, переселення) — вимушене чи 
добровільне переміщення громадян із 
своєї держави в іншу країну світу з 
економічних, політичних, релігійних 
тощо причин (безробіття або його за-
гроза, безземелля або малоземелля, 
неможливість реалізувати свої про-
фесійні потреби, тягар етнічної, полі-
тичної, релігійної дискримінації, 
прагнення до з’єднання із сім’єю та 
ін.). За часом Е. розділяють на довго-
тривалу (переміщення в іншу країну з 
метою постійного проживання); тимча-
сову (емігранти через певний час по-
вертаються на історичну батьківщи-
ну); сезонну (еміграція здійснюється в 
певну пору року або на заробітки).

Масові від’їзди населення спостері-
галися в історії багатьох країн, зокре-
ма наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. з Італії, Австро-Угорщини, Ро-
сійської імперії в країни Америки, у 
40–60-х роках ХХ ст. з північноафри-
канських країн до Франції та ін.

На рубежі ХХ–ХХІ ст. еміграція на-
була надзвичайно великих розмірів. За 
межами своїх країн нині проживають 
близько 100 млн осіб. Переміщення ро-
бочої сили внаслідок еміграції із країн-
донорів здебільшого впливає на втрату 
дієздатного компоненту, ослаблення ін-
телектуального потенціалу держави.

Право залишати власну країну і по-
вертатися до неї зафіксоване у Загаль-
ній декларації прав людини (1948) і 
Міжнародному пакті про громадянські 
і політичні права (1966), які містять і 
деякі обмеження, що зумовлені охоро-
ною “державної безпеки, громадянсь-
кого порядку, здоров’я чи моральності 
населення”.

Загальна декларація прав людини // Права 
людини в Україні. Інформ.-аналіт. бюл.: Українсько-
Американського Бюро захисту прав людини: Вип. 
21. Права меншин. — К., 1998; Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права та Факульта-
тивний протокол до нього // Права людини в Ук-
раїні. Інформ.-аналіт. бюл. Українсько-Американсь-
кого Бюро захисту прав людини: Вип. 21. Права 
меншин. — К., 1998.

О. Антонюк 
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Емський указ 1876 р. — таємне 
розпорядження, підписане 18 (30) трав-
ня 1876 р. російським царем Олексан-
дром ІІ в м. Емс у Німеччині поблизу 
Вісбадена, про заборону друку і поши-
рення книжок українською мовою. У 
цьому царському документі зазна ча ло-
ся, що з метою попередження небезпеч-
ної щодо держави діяльності україно-
філів, потрібно здійснити такі заходи: 
Міністерству внутрішніх справ — не 
допускати ввезення у межі імперії, без 
особливого дозволу Головного управ-
лін ня у справах друку, будь-яких 
книг, що видаються за кордоном на 
малоросійському наріччі (тут малися 
на увазі книги як духовного змісту, 
так і навчальні, і взагалі книги, при-
значені для початкового читання); за-
боронити в імперії “друкування на  
цьому наріччі будь-яких оригінальних 
творів або перекладів”, за винятком іс-
торичних пам’яток з дотриманням 
правопису оригіналів, творів красного 
письменства з використанням тільки 
загаль ноприйнятого російського пра-
вопису. Причому дозвіл на друкування 
творів красного письменства давати 
після розгляду рукописів у Головному 
управлінні у справах друку; заборони-
ти на цьому ж наріччі сценічні виста-
ви, тексти до музичних нот і публічне 
читання; підтримати ворожу до украї-
нофільства газету “Слово”, що видаєть-
ся у Галичині, постійною субсидією; 
заборонити прихильну до українців га-
зету “Киевский телеграфъ”. Цим роз-
порядженням Міністерству народної 
освіти приписувалось посилити нагляд 
з боку місцевого начальства, щоб не 
допустити у початкових училищах 
викладання будь-яких предметів на 
малоросійському наріччі; вилучити з 
бібліотек усіх рівнів училищ у мало-
російських губерніях книжки “оригі-
нальних творів і перекладів на тому же 
наріччі”; звернути “серйозну увагу на 
особовий склад викладачів у навчаль-
них округах Харківському, Київсько-
му, Одеському, зобов’язавши попе-
чителів цих округів скласти іменні 
списки викладачів з відміткою про 
благонадійність кожного щодо украї-
нофільських тенденцій, а “відмічених 
неблагонадійних чи сумнівних пере-
вести у великоросійські губернії, замі-
нивши їх уродженцями цих останніх”. 
У документі зауважувалося, що в май-

бутньому відповідальність за добір осіб 
на викладацькі місця, їх благонадій-
ність у зазначених округах покласти 
на тих, хто їх представляє. Причому 
наголошувалося, що корисно було б за-
стосовувати правила, за якими у нав-
чальні заклади округів Харківського, 
Київського і Одеського призначати 
“викладачів переважно великоросів, а 
малоросів розподіляти у навчальні за-
клади С.-Петербурзького, Казанського 
і Оренбурзького округів. На підставі 
цього розпорядження було закрито на 
невизначений термін Південно-Захід-
ний відділ Російського географічного 
товариства у Києві, розпущено грома-
ди, зобов’язано вислати М. Драгомано-
ва і П. Чубинського як “позитивно не-
безпечних у краї агітаторів”. Е. у. було 
видано поза порядком звичайного за-
конодавства: його не розглядала Дер-
жавна рада чи Рада міністрів. Змістов-
ний його бік, розпорядження, зафіксо-
вані в ньому, свідчили про намагання 
самодержавства паралізувати україн-
ський рух заходами більш системного 
та безжального характеру, ніж перед-
баченими валуєвським циркуляром. 

Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике 
властей и русском общественном мнении (вторая 
половина ХІХ в.). — СПб., 2000.

О. Антонюк 

Ендогамія етнічна (від грец. en
dos — всередині і gamos — шлюб) — 
форма етнічно-сімейних стосунків, за 
якої всередині етнічної спільноти 
шлюби укладаються тільки між пред-
ставниками цього етносу. Корені Е. е. 
сягають часів формування перших 
людських колективів, коли людина 
починала усвідомлювати себе особли-
вою істотою, відмінною від інших 
представників живого світу. Статус 
людини в той період первісні соціальні 
групи зазвичай визнавали лише за 
представниками власного роду або 
племені, що закріплювалось, зокрема, 
у визнанні спільного тотему, самоназві 
спільноти: деякі первісні етноніми у 
перекладі означають “люди” (за однією 
з версій учених-етнографів етнонім 
“слов’ни” означав “свої люди”, “з од-
ного племені”). Відповідно і шлюби 
мали укладатися тільки “межи людь-
ми”, тобто в межах свого колективу. 
Щоправда, це правило порушувалося з 
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огляду на небезпеку інцестуальних 
зв’язків. Вихід з такої загрозливої си-
туації знаходили в тому, що два або 
кілька племен утворювали своєрідну 
групу: постійно проживали на одній 
території, разом перекочовували і, го-
ловне, шлюби могли укладатись тіль-
ки між представниками різних пле-
мен, які утворювали цю групу. При 
цьому статус людей поширювався вже 
на представників усієї групи племен. 
У такий спосіб руйнувалися переко-
нання про тотемні зв’язки як єдино 
можливі серед людей і закладалися 
підвалини уявлень про одинність на 
основі сукупного проживання, спіль-
ної міфології, території, єдиної мови. 
Так ендогамія, сприяючи відокремле-
ності суспільного розвитку одних люд-
ських колективів стосовно інших, пе-
ретворювалась в істотну складову істо-
ричних процесів формування етнічних 
зв’язків і етнічних спільнот. У подаль-
шому Е. е. поступово ставала запору-
кою збереження і відтворення етніч-
них традицій, звичаїв, обрядів, спо-
собів ведення господарства, а відтак і 
виникнення відчуття колективного 
“ми” на етнічній основі.

Е. е. часто набуває релігійного за-
барвлення, а в окремих випадках її 
релігійна складова може набувати і до-
мінуючого характеру, увібравши в себе 
і поглинувши інші системоутворюваль-
ні чинники.

Історично Е. е. завжди співіснувала 
з протилежною етнічною екзога-
мією — практикою укладання шлюбів 
між представниками різних етносів. 
Етнічна екзогамія також відіграла 
важливу роль у становленні й розвит-
кові етносів і міжетнічних стосунків. 
Змішані шлюби сприяли міжетнічно-
му порозумінню, обміну соціальним 
досвідом, збагаченню генотипу етносу. 
Звичайним прийомом у той час було 
нав’язування іншим етносам практи-
ки масових змішаних шлюбів, що за-
стосовувалося з метою асиміляції од-
нієї культури іншою. Стародавні рим-
ляни на деяких підкорених територіях 
змушували місцевих дівчат укладати 
шлюби з римськими воїнами, забезпе-
чуючи тим самим домінування ел-
лінської культури серед місцевого на-
селення. Історія України теж знає 
подібні приклади. Кількість полоне-
них етнічних українців на Кримсько-

му півострові в середині XVII ст. пере-
вищувала кількість кримських татар, 
що створювало загрозу існуванню 
Кримського каганату. Ханський уряд 
у цій ситуації всіляко заохочував змі-
шані шлюби, надаючи громадянство і 
повну рівноправність потомкам цих 
шлюбів, але за умови, що вони носити-
муть татарські імена й сповідувати-
муть іслам. Це врешті-решт призвело 
до повної асиміляції українців. Прак-
тику змішаних шлюбів як метод асимі-
ляції використовував китайський уряд 
стосовно монголів, тибетців, уйгурів. 
Такої практики дотримувався і ра-
дянський уряд у національних респуб-
ліках. Щоправда, історія знає і випад-
ки, коли етнос-завойовник через змі-
шані шлюби сам асимілюється серед 
завойованого населення: тюркська 
орда хана Аспаруха, завоювавши у 
VII ст. н. е. Балканський півострів, 
сама асимілювалася серед місцевих 
слов’ян.

І в сучасних умовах Е. е. продовжує 
відігравати роль засобу збереження ет-
нічної спільноти. Проте штучне насад-
жування Е. е., її абсолютизація веде до 
самоізоляції етносу, консервує його 
культуру, послаблює динаміку його 
розвитку.

Національні процеси в Україні: історія і сучас-
ність: Док. і матеріали: У 2 ч. — К., 1997; Ятченко В. 
Ендогамія: Малий етнополітологічний слов. — К., 
2005. 

В. Ятченко 

Етатизм (фр. étatisme, від état — 
держава) — багатогранне явище полі-
тико-правової думки та соціально-
політичної практики. Його сутність 
полягає у надмірній захопленості дер-
жавою як головним політико-адмі-
ністративним центром політичної сис-
теми. Відтак держава набуває значен-
ня найвищого ідеалу і мети суспільного 
розвитку. Коріння Е. сягає античної 
доби, а його засновниками можна вва-
жати Платона та Аристотеля, а в різні 
епохи до його розвитку прилучилися 
Макіавеллі, Гегель та французькі про-
світники. Термінологічно Е. поширив-
ся наприкінці XIX ст. у Франції. Як 
політична доктрина він став антипо-
дом анархізму і частковим заперечен-
ням лібералізму. У процесі історично-
го розвитку Е. еволюціонував у бік нео-
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консерватизму та неолібералізму 
внаслідок загострення конкуренції і 
боротьби проти монополізму у сфері 
виробництва і торгівлі. Принципи Е. 
набули особливого значення у країнах 
з тоталітарним та авторитарним полі-
тичними режимами. Адже за цих умов 
держава втручається майже у всі сфе-
ри суспільного буття і приватне життя 
громадян. Така практика призводить 
до деградації моралі, права, свавілля 
репресивних органів, засилля бюрок-
ратії, посилення корупції. У кінцево-
му підсумку це є однією з причин бан-
крутства тоталітарних і авторитарних 
режимів. Проте панування ліберальної 
демократії і ринкової економіки без 
державного регулювання породжує 
нові гострі негативні процеси в полі-
тичному житті держав у сфері еконо-
міки і соціального забезпечення. Крім 
того, під гаслами захисту прав людини 
нехтуються права націй, зокрема й ти-
тульної корінної нації України — ук-
раїнців. Переконливим доказом цього 
є те, що в незалежній Україні віднов-
люється неоколоніалізм, а органи дер-
жавної влади від найвищого до місце-
вого рівня очолюють не українці.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Етнізація політичного управлін-
ня — історично зумовлений багато-
гранний процес формування і роз витку 
системи захисту етнічних цін ностей, 
ідеалів, традицій, суспільно-політич-
них і соціально-економічних інтересів 
етносу (нації) шляхом трансформації 
політичної системи суспільства, на-
самперед форми держави, політичних 
відносин та інститутів влади. Сутність 
цього феномена має різноманітну ін-
терпретацію. Передусім це пояснюєть-
ся широким спектром тлумачень і 
уявлень про політику, управління і ет-
нос. Головною визначальною ознакою 
Е. п. у. є перетворення етносу з об’єкта 
на суб’єкт політики, тобто етнос має 
можливість розв’язувати всі свої про-
блеми через участь у формуванні і 
діяльності інститутів держави, полі-
тичних партій, громадських рухів, 
міжнародних організацій, ЗМІ тощо. 
Однак на практиці розв’язання таких 
проблем ускладнює різнотлумачення 

термінів “етнос”, “нація” і похідних 
від них — “етнізація”, “націоналіза-
ція”, тощо. Зокрема, це стосується ін-
дивідуальної та колективної етнічної 
самоідентифікації, загальновизнани-
ми ознаками якої є: мова, раса, тери-
торія проживання, звичаї, традиції, 
мораль, культура, менталітет, історія. 

Етнічні і політичні проблеми від-
давна тісно переплетені. Недарма ет-
нос і нація визнані загалом як головні 
суб’єкти історичного процесу, незва-
жаючи на спротив прибічників інших 
поглядів. Нині у науковому світі на-
працьовано чимало теорій етнічності з 
відповідним понятійно-категорійним 
апаратом та аналізом і синтезом етно-
політичних явищ і процесів. Це пояс-
нюється потребою усвідомлення і адек-
ватної політичної реакції на виклики 
сучасного “етнічного відродження”, 
що має неоднозначний характер: 1) ет-
носи, які перебували у стані понево-
лення з боку імперій прагнуть реалізу-
вати своє право на самовизначення у 
формі творення національних держав 
як головної інституції захисту своїх 
інтересів, в яких етнізація політично-
го управління реалізується шляхом за-
лучення до керівництва всіма інститу-
тами державної влади і органів місце-
вого самоврядування представників 
корінного етносу; 2) глобалізація як 
універсальна парадигма світового роз-
витку протидіє процесам етнізації 
політики і ставить за мету повну кос-
мополітизацію людської спільноти під 
гаслом “одна нація — одна держава”.

Між цими двома крайніми формами 
вияву етнополітизму існує широкий 
спектр специфічних проблем захисту 
інтересів етнічних меншин, що трива-
лий час живуть на територіях корінних 
етносів і сучасних етноспільнот мігран-
тів. Однією з них стали масові конфлік-
ти у світі на міжетнічному ґрунті. Особ-
ливої гостроти вони набрали нині у 
США та країнах Євросоюзу. Не бракує 
спроб спровокувати їх і в Україні, зок-
рема в Криму чи на Донбасі. Тим часом 
соціально-класові конфлікти, які марк-
систська ідеологічна доктрина вважала 
рушієм і стимулятором розвитку вчень 
про політичну систему, в умовах сього-
дення відходять на другий план, хоч і не 
зникають цілком. Це пояснюється 
соціально-економічним піднесенням у 
сфері матеріального забезпечення жит-

Етнізація політичного управління



147

тя людей практично у всіх державах сві-
ту через систему соціальних гарантій.

У соціально-політичному відношен-
ні процеси етнізації політики активі-
зуються тим, що духовно-культурний 
і мовний чинники, які формують ет-
нічну неповторність людини, перетво-
рилися з другорядних домінант сус-
пільного самовизначення людини на 
визначальну. Це стимулює підвищен-
ням рівня як національної самосві-
домості індивіда, так і суспільної сві-
домості нації. Водночас підноситься 
значення етнічних цінностей і націо-
нального ідеалу, який кладеться в ос-
нову ідеології етнодержавотворення 
як політичне самоствердження етно-
су — нації. Відтак важко провести чіт-
ку межу між політичними і неполітич-
ними виявами етнізації політичного 
управління.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Етнічна війна — термін, який зде-
більшого вживають міжнародні ЗМІ, 
політики, дипломати для характерис-
тики політики масових убивств, депор-
тацій, зґвалтувань, інтернувань тощо. 
До Е. в. зазвичай вдаються конкурент-
ні етнічні групи, зокрема в колишній 
Югославській республіці — Боснія і 
Герцеговина. Їх мета — перетворити 
етнічно змішані території в гомогенні, 
а відтак утвердити на основі етнічних 
причин de facto претензію на суверені-
тет над територіями, за які точилася 
суперечка. Вигнання населення, або 
окремих його груп з певних територій, 
здійснюється, звичайно, з використан-
ням військової сили чи інших засобів, 
що становлять загрозу життю та май-
ну. Термін “Е. в.” використовували 
для характеристики історичних подій 
ХХ ст., наприклад, вигнання греків із 
Малої Азії у 20-х роках, або німців у 
40-х роках. Підставами для Е. в. є ет-
нічна належність групи людей. Е. в. 
спостерігалися в період сталінізму, фа-
шистської диктатури.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Короткий оксфордський 
політичний словник: Пер. з англ. / За ред. І. Маклі-
на, А. Макмілана. — К., 2005.

М. Головатий

Етнічна дивергенція див. Дивер
генція.

Етнічна дисперсія (лат. disper
sіо — розсіяний, розсипаний) — тип 
розселення етносу в межах його етніч-
ного ареалу або окремої держави, в ре-
зультаті чого етнічна група виявляєть-
ся розсіяною серед інших етносів, які 
проживають на цій території, а не скон-
центрованою в одному місці, де вона 
становила б компактну більшість. З іс-
торії відомі різні утворення Е. д. Вона 
може виникати в результаті розсіюван-
ня корінного етносу на своїй території 
в разі завоювання її іншим, чисельні-
шим етносом чи кількома етносами, 
або навпаки — етнос-завойовник сам 
розсіюється на завойованій ним тери-
торії, перетворюючись на етнічну мен-
шину в кожному окремо взятому ре-
гіоні цієї території. Така доля спіткала 
турків Османської імперії у завойова-
них ними європейських країнах і чис-
ленні народи й племена, які намагали-
ся завоювати Стародавній Єгипет чи 
Стародавній Китай. Депортація крим-
ських татар, кримчаків, німців, греків 
з Кримського півострова й розпорошен-
ня їх по різних республіках і населених 
пунктах СРСР демонструє ще один вид 
Е. д. — утворення в результаті вигнан-
ня етносу чи його частини зі своєї тери-
торії й цілеспрямоване розсіювання 
його на територіях, зайнятих іншими 
етносами. Окремим різновидом утво-
рення Е. д. є змушений історичними 
обставинами вихід євреїв і вірмен з те-
риторії свого проживання і розсіюван-
ня по територіях різних держав. Е. д. 
породжує специфічні проблеми міжет-
нічних стосунків у державі. Однією із 
форм розв’язання такого роду проблем 
є національно-персональна автономія.

В. Ятченко 

Етнічна екзофобія — явище воро-
жості, нетерпимості стосовно інших 
етнічних спільнот. Крайній вияв ет-
нічної конкуренції, агресивна реакція 
на справжню чи уявну загрозу існуван-
ню свого етносу, його цінностям і бла-
гополуччю, на різкі зміни в усталено-
му способі та укладі життя, що нерідко 
супроводжують інтенсивні міжетнічні 
контакти.

Е. е. однаковою мірою може спону-
катись як відчуттям зверхності, знева-
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ги та презирства з боку провідних ет-
носів щодо інших, менш розвинених 
спільнот, а також емігрантів чи біжен-
ців (досить згадати, наприклад, стано-
вище турецької общини у ФРН і турків-
месхетинців в окремих республіках ко-
лишнього СРСР), так і бути відповідною 
реакцією з боку останніх на негативне, 
зверхнє ставлення до себе, зумовлюва-
тись комплексом меншовартості, від-
чуттям вторинності. Пам’ять про ми-
нулі образи, національний гніт, утиски, 
непропорційно високе представництво 
та домінуюче становище некорінного 
населення в окремих сферах діяльності 
(зокрема, в торгівлі, медицині, науці 
тощо) здатні істотно підвищувати рі-
вень неетнічної екзофобії, виявлятись в 
її крайніх формах депортації (депорта-
ції, погроми, війни), особливо за наяв-
ності політичних сил, зацікавлених у 
цьому. Розгул національної нетерпи-
мості, шовінізму, заклики до “чистоти 
крові”, істерія стосовно загрози “іно-
родців”, що стали масовим явищем у 
деяких регіонах планети, зокрема, в 
Росії, — яскраве тому підтвердження. 

Мала енциклопедія етнодержавства / НАН Ук-
раїни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького: 
Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996.; Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та 
терміни. — К., 1997.

С. Бойко 

Етнічна ендофілія — гіпертрофо-
ване почуття любові до свого етносу, 
зосередженість виключно на його про-
блемах і цінностях, прагнення всіляко 
наголосити на власній самобутності. 
Е. е. — соціально-психологічна та мо-
рально-психічна риса, що виникає на 
ґрунті свідомого завищення можли-
востей, досягнень і характерологічних 
рис свого етносу з одночасною уперед-
женістю щодо інших народів, прагнен-
ням занизити оцінку їхнього внеску в 
розвиток цивілізації, відсутність ба-
жання зрозуміти їхні проблеми, потре-
би та інтереси.

Результатом Е. е. як вияву неадек-
ватної самооцінки та оцінки інших 
може бути істотне послаблення психо-
логічної сумісності у відносинах з пред-
ставниками інших етнічних спільнот.

Мала енциклопедія етнодержавства / НАН Ук-
раїни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького: 

Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996; Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та 
терміни. — К., 1997.

С. Бойко 

Етнічна ендофобія — протипри-
родне явище нелюбові до свого етносу, 
відверта байдужість до його надбань, 
інтересів і проблем, що знаходить свій 
вияв у свідомій відмові від рідної мови, 
культури, звичаїв, інших етнічних оз-
нак, у прагненні ідентифікувати себе з 
іншою етнічною спільнотою. До при-
чин, що зумовлюють появу етнічної 
ендофобії, належить некритичне, тен-
денційне ставлення до реального ста-
новища, цінностей і надбань власного 
та чужих етносів, відчуття вторин-
ності, пригніченості, незахищеності, 
зневіри у перспективи розвитку з ним 
як один із шляхів виходу з цього ста-
новища. Нерозвинена національна сві-
домість, відсутність національної гор-
дості та відповідальності перед своїм 
народом, самоусунення від розв’язання 
його проблем — основа маргіналізації, 
денаціоналізації, асиміляції етносу.

В умовах сучасної України Е. е. є 
вельми поширеною і активно підігрі-
вається зовнішніми силами та певни-
ми колами всередині країни серед мар-
гіналізованого, денаціоналізованого 
так званого “російськомовного насе-
лення” Сходу, Півдня та Південного 
Сходу республіки, де вона виявляєть-
ся, зокрема, в активному несприйнятті 
державної символіки та атрибутики, 
прагненні нав’язати статус офіційності 
російській мові, у вимогах подвійного 
громадянства.

Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та тер-
міни. — К., 1997; Етнополітичний розвиток України: 
досвід, проблеми, перспективи / Ю. Шаповал, 
І. Курас, Л. Нагорна та ін.; НАН України. Ін-т нац. 
відносин і політології. — К., 1997.

С. Бойко 

Етнічна індиферентність (від грец. 
ethnos — народ і лат. indifferens — бай-
дужий) — психічний стан притуплення 
або цілковитої втрати інтересу до етніч-
но-національних проблем, національ-
них цінностей, власної національної 
ідентичності. Виступає як на особистіс-
ному, так і на груповому рівнях. Існує 
велика кількість причин, які можуть 
породити Е. і., а саме: різке й тривале 
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погіршення соціального становища 
особистості або етнічної спільноти, в 
результаті чого у їхній ціннісній ієрар-
хії на перший план виходять певні 
чинники виживання: наявність робо-
ти, забезпечення базових потреб для 
себе і своїх близьких тощо; екстре-
мальні умови праці особистості протя-
гом тривалого часу (наприклад у шах-
таря), які налаштовують людину на 
однозначний пріоритет базових ціннос-
тей — виживання, безпека, мате рі аль-
не забезпечення життєвих умов. До 
Е. і. можуть привести також політичні 
причини: переслідування за певні на-
ціональні погляди й ідеали; втрата ет-
носом своєї історичної пам’яті внаслі-
док асиміляторських замірянь інших 
етносів або держав; бажання пристосу-
ватись до політичної культури дер-
жави або референтної групи, пріори-
тетними налаштуваннями яких є со-
ціальні, а не національні ідеали. Часто 
причиною Е. і. є низька загальна куль-
тура особистості, тому приводом до 
збайдужіння її до національного жит-
тя може бути, наприклад, розчаруван-
ня у діяльності політичного лідера чи 
партії, які декларують прихильність 
до національних ідеалів. Е. і. веде до 
збіднення духовного світу особистості, 
її життєвих позицій, до послаблення 
самоідентифікації етносу. 

Вассиян Юліан. Степовий сфінкс // Хроніка. — 
2000. — 1994. — № 3–4; Маланюк Є. Книга спос-
тережень: фрагменти: від Кобзаря до нації. Студії і 
роздуми. — К., 1995; Психологічний словник. — К., 
1982; Шабаев Ю. П. Этносоциальные последствия 
объединения регионов (из опыта Пермского края) 
// Социс. — 2006. — № 3.

В. Ятченко

Етнічна меншина — самоусвідом-
лювана група громадян держави, яка є 
кількісною меншістю, членам якої 
притаманні спільність походження й 
етнокультурних характеристик, від-
мінних від домінуючої етнічної спіль-
ноти, непанівне становище у суспільс-
тві, колективна воля до виживання та 
прагнення до рівності з більшістю на-
селення. У міжнародному законодав-
стві немає чіткого розмежування між 
поняттями “Е. м.” і “національна мен-
шина”. Аналіз різних джерел дає під-
стави визначити їхню спорідненість, а 
не тотожність.

Див. також: Національна меншина.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

О. Антонюк 

Етнічна належність — вияв ет-
нічної ідентифікації особи з певною ет-
нічною групою, культурна своєрід-
ність, яка поділяється членами певної 
групи — від відмінних поведінкових 
рис до мовних особливостей, що пере-
даються через традиції, обряди, куль-
ти, звичаї, спілкування від одного по-
коління до іншого. Використовуючи 
етнічну ідентифікацію в процесі со-
ціальної взаємодії, етнічно ідентифі-
куючи себе та інших, індивід набуває 
Е. н., що забезпечує умови для форму-
вання етнічної групи. У разі, якщо ін-
дивідом певної групи поділяються 
спільні уявлення про себе і відмінність 
від інших, Е. н., втілюючись у станов-
ленні певного етносу, сама набуває 
певних організаційних та інститу-
ціолізованих форм. 

Часто Е. н. сприймається як щось 
природно визначене, стале, хоча її до-
волі важко чітко окреслити. Е. н. про-
дукт не лише свідомості, а й природи 
людини, відображення певної фізичної 
або біологічної реальності. Проте для 
Е. н. суб’єктивний фактор, передусім 
етнічне самоствердження, має велике 
значення, тому що це процес усвідом-
лення кожним індивідом своєї належ-
ності до певної етнічної спільноти. 
Е. н. визначає етнічну ідентифікацію, 
тобто сприйняття індивідом себе як 
частки певного етносу. Це відбуваєть-
ся тоді, коли традиції, мова, культура, 
звичаї, стереотипи збігаються з 
власними потребами й інтересами ін-
дивіда та готовністю його до їх обстою-
вання і втілення у життя. Це врешті-
решт веде до формування певних по-
ведінкових рис, ознак Е. н. індивіда. 
Етноси завжди мають спільні поведін-
кові риси, що передаються від поколін-
ня до покоління за допомогою механіз-
му умовно-рефлекторної сигнальної 
спадковості. Ці риси не випадкові, 
вони виробляються у процесі адаптації 
людей в етнічному та ландшафтному 
середовищі й утворюють стереотип по-
ведінки етносу. Люди не завжди реаль-
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но відчувають Е. н. до певного етносу, 
але їхні життєві потреби задовольня-
ються у суспільстві, в певній належ-
ності. Тому немає людей поза етносом. 
Людина може не знати про своє поход-
ження, забути рідну мову (або не знати 
її зовсім), не мати властивих для цього 
етносу релігійний уявлень, проте без 
поведінки у колективі вона жити не 
може. Оскільки саме характер поведін-
ки визначає Е. н., то всі люди причетні 
до етносфери. Однак цей процес не має 
автоматичного характеру. Так, етнос 
може виявитись не життєздатним за 
умови, якщо у критичній масі його 
членів зникає бажання сприяти збере-
женню цього етносу і використовувати 
переваги свого колективного існуван-
ня. Тому Е. н. у нормативно-конструк-
тивному значенні має важливий ха-
рактер для розвитку певного етносу, 
запобігання процесу його зникнення. 

Білик Б. І. Етнокультурологія. — К., 2005; Ен-
циклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римарен-
ко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. — 
К., 2001; Нагорна Л. Національна ідентичність в 
Україні. — К., 2002; Титаренко Т. Регіональний фак-
тор у політичному житті України. — Луганськ, 
2005.

В. Волобуєв 

Етнічне відчуття — усвідомлен-
ня належності до якого-небудь етносу. 
Е. в. — результат пізнання. Зумов-
люється матеріальним середовищем, 
побутом, вихованням, отриманою чи 
здобутою інформацією, в тому числі 
підсвідомою реакцією на неї.

Ю. Бондар

Етнічний нігілізм (від лат. nihil — 
ніщо, нічого) — форма негативного 
сприймання й оцінки сфери етнічних 
відносин, що виражається в недооці-
нюванні та ігноруванні етнічних особ-
ливостей народів. Це такий стан етніч-
ної свідомості і самосвідомості, при 
якому народ не прагне до самостійного 
вільного розвитку, збереження власної 
культури, мови, традицій, у нього від-
сутній інтерес до власної історії, істо-
ричної пам’яті, власного майбутнього. 
Виявляється Е. н. у двох формах: шо-
віністичному, асиміляторському став-
ленні одних народів до етнічних куль-
тур інших народів, а також у зне-
важливому ставленні та оцінюванні 

представниками певного етносу влас-
ної культури, звичаїв, традицій, мови 
тощо. Процес становлення Е. н. в істо-
ричному контексті свідчить, що він 
може виникнути в результаті різних 
причин, а найперше через нерівно-
правність етносів у державі. Доміную-
чий етнос майже завжди проводить 
нігілістичну політику стосовно інших 
етносів, знищуючи їхній традиційний 
уклад життя, звичаї, мови, натомість 
нав’язуючи своє. Посилену політику 
виховання нігілізму до минулого, рід-
ної культури, як до чогось нижчесорт-
ного, хуторянського, проводила ра-
дянська влада. Рідні святині відсува-
лись на другий план, відчуженість, 
абстрактний підхід до історії, культу-
ри подавалися ледве не як вияв інтер-
націоналізму, а піклування про збере-
ження національного духу, колориту, 
мови, пам’ятників культури розгляда-
лося як вузьколобий патріотизм, який 
трактувався не інакше як націоналізм. 
Радянський тоталітарний режим спри-
яв агресивному відчуженню етнічних 
культурних цінностей, культурних 
традицій, що утворювалися віками. 
Процес деградації суспільства загалом 
породив своєрідний тип особи — “го-
мосовєтікус”, атрибутною ознакою 
якого стали низький рівень культури, 
професійна малопридатність, етнічна 
байдужість чи зверхність. Україна в 
цей період зазнала цілеспрямованих 
заходів руйнації процесів внутрішньо-
етнічного розвитку, масованого удару 
по процесам спадковості поколінь, що 
негативно вплинуло на збереження ук-
раїнцями етнічної ідентичності, від-
чутними стали вияви Е. н. серед ук-
раїнців.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії / Відп. ред.: Ю. І. Римарен-
ко, І. Ф. Курас. — К., 1993; Римаренко Ю. та  ін. 
Етнос, нація, держава: Україна в контексті світово-
го етнодержавного досвіду. — К., 2000; Основи ет-
нодержавознавства: Підручник / За ред. Ю. І. Ри-
маренка. — К.,1997.

В. Деревінський

Етнічний рух — організована 
діяльність, спрямована на розв’язання 
проблем, задоволення інтересів якої-
небудь етнічної групи, етносу. Може 
набувати форм політичної, культуро-
логічної діяльності, збройної націо-
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нально-визвольної боротьби. Метою 
організованого Е. р. може бути зміна 
становища етнічної групи в суспільс-
тві, утвердження, розширення її прав, 
здобуття можливостей для розвитку 
культури, мови, самовизначення то-
що. До Е. р. відносять діяльність курд-
ських, баскських, кримськотатарських 
та інших подібних етнічних організа-
цій, національно-культурних това-
риств у країнах поселення тощо. Е. р. 
може набувати також гіпертрофованих 
форм і характеру, загрозливих для ін-
ших. До подібних належав, приміром, 
німецький фашизм з його прагненням 
розширити життєвий простір для нім-
ців за рахунок інших народів, нині до 
таких слід відносити діяльність націо-
налістичних расистських організова-
них угруповань, які кінцевою метою 
своєї діяльності декларують здобуття 
світового етнічного панування.

Ю. Бондар

Етнічний синдром — сполучення 
(поєднання) ознак (симптомів), харак-
терних для будь-якого етнічного об’єд-
нання. Вони виявляються за певного 
збігу обставин, коли ознаки етнічного 
явища набувають характеру одвертого 
чи прихованого синдрому, який, у 
свою чергу, свідчить про наявність “ет-
нохвороби”, наприклад, етнічної ди-
вергенції. Така дивергенція, за подаль-
шого поглиблення, спроможна викли-
кати навіть розпад існуючої системної 
цілісності з втратою відчуття націо-
нальної належності чи навіть спільної 
історичної долі. Як сполучення певних 
ознак Е. с. вказує на конкретні зміни, 
що відбулися, відбуваються або мо-
жуть відбуватися в елементах структу-
ри субетносів або й суперет носів. Е. с. 
вивчають за використанням спеціаль-
них засобів і методів етнічної діагнос-
тики, яка досліджує стан і розвиток 
етнічних систем, окремі фази (стадії) 
етногенезу, процеси етнічної регенера-
ції, ентропійні тенденції, наслідки ет-
нічної аберації тощо. На основі дослід-
ження і глибокого аналізу Е. с. можли-
во виокремити специфіку та характерні 
особливості окремих народів, модифі-
кації їх культур, традицій, побуту, на-
ціональної свідомості.

Мала  енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

М. Головатий

Етнічний ярлик — негативний 
стереотип, який стосується окремого 
індивіда, що належить до певної етніч-
ної групи, або цілого етносу. Е. я. є 
складовою класу етнічних стереоти-
пів. Проте, якщо стереотип може бути 
і позитивним, то Е. я. відбиває нега-
тивне ставлення. Для Е. я. характер-
ним є: відсутність потреби у перевірці 
на істинність; продовження функціо-
нування і впливу на людей незалежно 
від того, справедливий він чи ні; його 
зміст може й не мати під собою ніяких 
історичних фактів, теоретичного під-
ґрунтя чи ідеологічних парадигм; сфе-
ра функціонування — суспільна пси-
хологія; це термін повсякденної мови, 
а не наукове поняття.

Попри все це Е. я. посідає вагоме міс-
це у масовій свідомості, його можуть 
штучно створювати й популяризувати 
через засоби масової інформації, чутки, 
анекдоти тощо. Потребує особливого 
лексикону — бандит, хитрун, зрадник, 
кар’єрист та ін. Може корелювати по-
ведінку щодо представників свого етно-
су або інших етнічних груп. У змісті 
Е. я. завжди латентно присутня опози-
ція “ ми — вони”. При цьому набір якос-
тей для характеристики обох членів 
опозиції є типовим: “ми” — працелюб-
ні, довірливі, роз’єд нані, милосердні, 
пасивні; “вони” — жорстокі, хитрі, ле-
дачі, сконсолідовані, агресивні, брудні і 
т. ін. Е. я. є вельми ефективною зброєю 
у спробах знайти винуватця власних не-
гараздів десь зовні, серед “чужих”.

Гулай Василь. Особливості функціонування не-
гативного стереотипу українця в етнічній свідомості 
поляків Волині в роки Другої світової війни // Бу-
ковинський журн. — 2005. — № 4; Національні 
процеси в Україні: історія і сучасність: Док. і ма-
теріали: У 2 ч. — К., 1997; Організація Українських 
Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Фа-
ховий висновок робочої групи істориків при Уря-
довій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. — 
2-ге стереотип. вид. — К., 2005; Сміт Ентоні Д. На-
ціоналізм: теорія, ідеологія, історія. — К., 2004. 

В. Ятченко

Етнічні процеси — сутнісні зміни 
в різноманітних компонентах етніч-
них спільнот, зокрема в деяких еле-
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ментах духовної і матеріальної куль-
тури, мові, соціальній структурі, само-
свідомості тощо, які відбуваються в 
процесі історичного розвитку людства.

Ці зміни зумовлюють принципові 
зрушення у бутті етносу як суб’єкта 
суспільно-політичних відносин і спри-
чинюються багатьма чинниками — іс-
торичними, соціально-економічними, 
політичними, соціально-структурни-
ми, духовно-культурними.

До історичних чинників належать 
такі явища, як, по-перше, сам хід істо-
ричних подій, під впливом яких фор-
мувались взаємини між етнічними 
групами; по-друге, особливості їхнього 
історико-соціального становлення. Ет-
носи у процесі історичної взаємодії 
між собою мали різний характер сто-
сунків і в часи міжетнічної напруги 
нерідко на поверхню спливають саме 
негативні явища минулого: завоюван-
ня, насильницьке приєднання, депор-
тація тощо, що позначається на полі-
тичній поведінці етнічних спільностей 
у сучасних умовах.

Соціально-економічний чинник ле-
жить в основі розмежування типів 
етнічних спільностей за основними 
стадіями їх історичного розвитку, 
пов’язаного зі зміною суспільно-істо-
ричних формацій — від первісних пле-
мен до сучасних націй. Наприклад, у 
Радянському Союзі взаємодіяли наро-
ди, які можна було зарахувати і до роз-
винених, індустріальних, урбанізова-
них, і до тих, яких називають слабоур-
банізованими й слабоіндустріальними. 
Тобто одні етноси усвідомлювали себе 
як розвинені, самодостатні, інші — як 
ті, що потребують підтримки.

Серед політичних чинників можна 
назвати такі основні явища, що впли-
вають на стан формування етнічних 
спільнот, та їхню взаємодію: принци-
пи і форми державного облаштування, 
характер політичного устрою, тип дер-
жавної етнополітики.

Важливе місце серед чинників, що 
ґрунтовно впливають на Е. п., нале-
жить групі соціально-структурних чин-
ників. Найсуттєвіші з них: взаємо-
зв’язок соціальної та етнічної стратифі-
кації; вплив соціально-структурних 
змін; етнічний чинник у соціальній мо-
більності.

Істотні зміни різних елементів 
культури етнічних спільнот зумовлю-

ють культурні чинники. Особливе зна-
чення в цьому контексті має розвиток 
освітянської та інформаційної сфери 
суспільства. Так, соціокультурні транс-
формації різних компонентів культу-
ри, зокрема мовно-культурні і етно-
мовні процеси призводять до зміни 
розмовної і писемної мови, поширення 
двомовності і повному переходу на мо-
ву іншого народу (тобто мовна асимі-
ляція); витіснення традиційних еле-
ментів матеріальної культури уніфіко-
ваними, промисловими виробами 
тощо.

У динамічному контексті Е. п. роз-
виваються у двох напрямах — етноево-
люційному та етнотрансформаційно-
му. Перший з них — етноеволюційний 
процес — є синтезом багаторівневої 
взаємодії різних чинників (історико-
політичних, економічно-господарсь-
ких, природно-географічних, еколо-
гічних тощо), які зумовлюють зміну 
деяких параметрів усього етносу (або 
окремих його частин), але не зачіпа-
ють самого їхнього етнічного існуван-
ня, не спричиняють руйнування зага-
лом етнічної системи. Другі — етно-
трансформаційні процеси — навпаки, 
призводять до зміни етнічної належ-
ності тих чи тих груп людей, до зник-
нення одних і появи інших етносів. 
Вони відбуваються здебільшого внаслі-
док взаємодії етнічних спільнот або їх 
частин, що виражається у зміні основ-
ної ознаки всього етносу або його час-
тини — етнічної самосвідомості. Такі 
процеси протікають повільно, але їх 
результати досить значні.

З огляду на переважання відцент-
рової тенденції в етнополітиці, Е. п. 
поділяються на дві основні типологіч-
ні групи: етнооб’єднувальні та етно-
роз’єднувальні; у кожній з них розви-
ток може бути і етноеволюційним, і 
етнотрансформаційним, а також змі-
шаним — еволюційно-трансформацій-
ним.

Етнооб’єднувальні Е. п. характери-
зуються зближенням або й злиттям ок-
ремих етносів, внаслідок чого утворю-
ються більші етнічні спільності, для 
яких може бути притаманна нова ет-
нічна самосвідомість й інша етнічна 
самоназва (етнонім).

Вирізняють такі об’єднувальні про-
цеси, як консолідація, міжетнічна ін-
теграція, етногенетична фіксація то-
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що. Під етногенетичною фіксацією 
слід розуміти дію різних етносів або їх-
ніх частин, у результаті якої виникає 
нова етнічна спільність, що відріз-
няється від тієї, яка була характерна 
для взаємодіючих етнічних спільнот.

Крім етнооб’єднувальних процесів 
для всіх періодів історії людства були 
властиві і етнороз’єднувальні проце-
си — тобто поділ колись цілісного ет-
носу на кілька самостійних або відок-
ремлення від нього лише певної части-
ни (субетносу). Останні відбуваються в 
основному у трьох формах — етнічної 
парціації, етнічної сепарації та етніч-
ної дисперсіації.

За етнічної парціації відбувається 
поділ єдиного етносу на кілька більш-
менш рівних частин, причому жоден з 
нових етносів не ототожнюється із ста-
рим етносом. Під етнічною сепарацією 
розуміють відокремлення від будь-
якого етносу його частини (можливо 
порівняно невеликої), яка з часом пе-
ретворюється у самостійний етнос. 
Вона зумовлюється різними причина-
ми: переселенням будь-якої групи 
вихідного етносу, поділом етнічної те-
риторії державними кордонами, поши-
ренням на частину етносу іноетнічного 
впливу тощо.

Етнічна дисперсізація, на відміну 
від двох зазначених форм, означає ві-
докремлення від первинного етносу 
порівняно невеликих етнічних груп і 
розселення їх на позаетнічній тери-
торії. Основним чинником цього про-
цесу є міграція.

Ефективність етнічної політики в 
остаточному підсумку залежить на-
самперед від відповідності її принци-
пів стану етнонаціональної ситуації як 
у державі, так і поза її межами, вміння 
офіційної влади враховувати та гар-
монізувати етнонаціональні інтереси 
на всіх рівнях.

Важливе місце в Е. п. належить 
проблемі державно-правових форм 
об’єднання етносів. Загальновизнаним 
стало положення про те, що демокра-
тична етнополітика має будуватися на 
визнанні невід’ємного права кожного 
етносу на самовизначення. “Усі народи 
мають право на самовизначення. За 
силою цього права вони вільно вста-
новлюють свій політичний статус і 
вільно забезпечують свій економічний, 
соціальний і культурний розвиток”, — 

проголошує ст. 1 “Міжнародного пак-
ту про громадянські та політичні пра-
ва”. З цього та інших міжнародних до-
кументів випливає право кожного 
етносу на створення власної держави 
або ж на певне виокремлення у межах 
складного державного утворення.

Цей принцип ґрунтується на демок-
ратії та ідеях гуманізму і взаємозв’язку 
національних і громадянських прав. 
Однак процеси реалізації цього права 
зазвичай складні, суперечливі, оскіль-
ки зачіпають інтереси різноманітних 
суб’єктів етнополітики. Реалізація 
права на самовизначення потребує на-
явності низки внутрішньо-національ-
них і зовнішніх умов.

Міжнародна підтримка етносів, які 
ведуть боротьбу за відокремлення і 
створення незалежної держави, може 
бути лише тоді, коли народ має власну 
територію компактного проживання, 
спроможний економічно забезпечити 
свою життєдіяльність, не висуває тери-
торіальних та інших претензій до сусід-
ніх етносів, гарантує політико-правове 
забезпечення прав національних мен-
шин, які опиняються на території май-
бутньої новоутвореної держави.

Етнонаціональні процеси в Україні: історія та 
сучасність / О. Б. Беренштейн, Н. А. Зіневич, 
В. Т. Зіневич та ін.; За ред. В. І. Наулка. — К., 2001; 
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН 
України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; 
Ред. кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996; Міжнаціональні  відносини та національні 
меншини України: Стан, перспективи / Упоряд.: 
Р. Ш. Чілачава, Т. І. Пилипенко; За ред. Р. Чілача-
ви. — К., 2004.

О. Антонюк 

Етнічні релігії (грец. ethnos — на-
род, плем’я) — група конкретних 
релігійних систем, поява, розвиток, 
функціонування й межі поширення 
яких безпосередньо пов’язані з чітко 
означеним етнічним утворенням. Їх 
також називають природними релігія-
ми, тобто такими, які формуються не 
під дією зовнішніх чинників, а шля-
хом і в процесі поступового і довготри-
валого розвитку світоглядних уявлень 
тієї чи тієї етнічної спільноти на світ 
земний і небесний у формі міфів, тра-
дицій, звичаїв, обрядів і культів. За-
звичай до Е. р. відносять релігійні 
комплекси, що виникли у середовищі 
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ранніх етносів, зокрема давньоірансь-
кого, давньоєгипетського, давньоки-
тайського, давньоіндійського, давньо-
грецького, давньослов’янського. Зде-
більшого Е. р. передують відносно 
розвиненим релігійним системам дер-
жавних етносів-народів. Їх подальша 
перспектива залежить від майбутнього 
етносу-носія. У разі зникнення чи 
асиміляції цього етносу, зникає і його 
релігія, стаючи повністю реліктом або 
органічно розчиняючись в іншому 
(прийдешньому) релігійному комплек-
сі. За умови революціонізації етносу до 
рівня нації, Е. р. може перерости межі 
вузької етнічності й набути характеру 
явища загальнонаціонального масшта-
бу, як наприклад індуїзм чи синтоїзм.

Етнос і релігії. — К., 1998; Филинович Л. О. Ет-
нологія релігії і теоретичні проблеми, вітчизняна 
традиція осмислення. — К., 2000; Этноконфессио-
нальные  проблемы в современном мире. — Баку, 
1989.

А. Черній 

Етнічні чистки — явище масового 
застосування примусових заходів до 
окремих осіб чи цілих етнічних груп 
за етнічною ознакою з боку політичної 
влади з метою позбавлення їх прав і 
свобод та усунення від політичної чи 
іншої діяльності. Вони поширені у ці-
лому світі і різняться лише формами, 
метою і методами реалізації; а саме: 
1) виключенням із партії представни-
ків окремих етносів під приводом бо-
ротьби з ворожими елементами, які 
нібито порушують норми поведінки чи 
статут партії з метою її дискредитації. 
Таке явище набуло масового характе-
ру в лавах КП(б)У в 20–30-х роках 
XX ст. під час боротьби з “виявами на-
ціонал-фашизму”, “українського бур-
жуазного націоналізму”, коли з партії 
була виключена значна частина ук-
раїнців і піддана репресіям; 2) приму-
совим вигнанням чи виселенням вели-
ких груп корінного етносу з рідної зем-
лі і розпорошенням їх по територіях 
проживання інших етносів з метою 
нейтралізації їхньої діяльності як 
суб’єктів етнополітики. Такий процес 
мав місце в Україні у XX ст., коли ко-
муністичний режим розправлявся з 
українцями під приводом боротьби з 
класовими ворогами чи бандерівцями, 
запроторюючи їх до Сибіру, на Північ 

Росії, до Казахстану та інші краї. Такі 
заходи застосовувались і до інших ет-
носів СРСР, зокрема — чеченців, ін-
гушів; 3) фізичним винищенням вели-
ких груп етнічних спільнот у місцях 
споконвічного проживання з метою за-
селення звільнених у такий спосіб те-
ренів етносом-окупантом. Яскравим 
прикладом “етнічної зачистки тери-
торії” є винищення палестинців на їх-
ній рідній землі у селі Деїр Ясин і та-
борах біженців Сабра і Шатіла ізраїль-
ськими окупантами. У такий спосіб 
знелюднювалися й українські села в 
Польщі, коли проводилась 1947 р. ві-
дома операція “Вісла” комуністичним 
режимом Польщі та СРСР.

Антонюк О. В. Формування етнополітики ук-
раїнської держави: історичні та теоретико-методо-
логічні засади. — К., 1999.

Г. Мусієнко

Етнічність — сукупність характер-
них рис матеріальної і духовної куль-
тури, що відрізняють одну етнічну гру-
пу від іншої. Засновниками теорії ет-
нічності вважаються французький 
філософ, історик Е. Ренан та “австро-
марксисти” К. Реннер й О. Бауер, які 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
започаткували суб’єктивістський на-
прям націології, тобто психологічні 
концепції нації. Найбільшу роль у ста-
новленні сучасних концепцій етніч-
ності відіграли їх ідеї: “нація — велика 
група людей, об’єднаних духовним 
принципом, великою солідарністю та 
моральною свідомістю; міфологізована 
національна самосвідомість та історич-
на пам’ять народу — один з основних 
націо- та етноутворювальних чинни-
ків” (Е. Ренан); “нація — сукупність 
людей, спільністю долі з’єднаних у 
спільність характеру” (О. Бауер); авс-
трійський вчений обґрунтував визна-
чальну роль національного почуття в 
бутті людини, про спадкову передачу 
багатьох етнічних ознак. За К. Ренне-
ром, нація є соціально-психологічною 
спільністю — “спілкою людей, що од-
наково думають і говорять”, “культур-
на група не зв’язана із землею”; етнічна 
ідентифікація індивідів, на його думку, 
головна причина утворення нації.

У науковий вжиток термін “Е.” 
запро вадив американський учений 
Д. Рісмен у 1953 р. Услід за ним понят-
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тя і концепцію Е. розробляли Н. Глей-
зер і Д. Мойніхен у 60-х роках. Особ-
ливо цінною є праця цих авторів “Ет-
нічність: теорія і досвід, що з’явилася 
в 1975 р. на основі аналізу расових і 
національних рухів у США. Етнічна 
належність у ній розглядається як 
більш фундаментальна порівняно з ін-
шими соціальними вимірами людсько-
го буття”.

У науці термін “Е.” почали активно 
використовувати з початку 70-х років 
ХХ ст. у зв’язку з активізацією етніч-
них процесів у світі, збільшенням по-
ліетнічності держав, загостренням між-
етнічних відносин не тільки в країнах 
третього світу, а й в індустріально роз-
винених країнах Заходу. Це спричини-
ло виникнення багатьох теорій етніч-
ності, що пояснюють природу і сутність 
“етнічності”, етнічної ідентичності.

Носіями Е. є мова, культура (насам-
перед такі її компоненти, для яких 
притаманні традиційність і стійкість), 
психіка, звичаї, обряди, народне 
мистецтво, релігія, норми поведінки 
тощо.

Якісні етнічні характеристики лю-
дини або групи людей виявляються у 
побуті, культурі, поведінці й загалом у 
ментальності, які й вирізняють їх з-по-
між інших.

У сучасній науковій і довідковій лі-
тературі інтерпретації поняття “Е.”, як 
і сутність цього явища, не є однознач-
ними та загальноприйнятими. Поши-
рені такі варіанти використання понят-
тя “Е.”: а) як аналогу дефініції етнічна 
група, національна меншина; б) як по-
няття, яким позначають культурну 
своєрідність, етнопсихологічну само-
бутність групи людей; в) як синонім ет-
нічної чи національної самосвідомості, 
самоідентифікації індивідів і груп.

Виконуючи функції об’єднання і 
розмежування етносів, Е. постає як ре-
зультат спільної історичної практики 
кількох поколінь людей, втіленої у 
специфічних матеріальних і духовних 
атрибутах цієї спільності і зафіксова-
ної у свідомості її членів.

Етнічні явища тісно пов’язані із 
соціально-економічними чинниками, 
якими вони в остаточному підсумку й 
зумовлені.

Вілков В. Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоре-
тичні передумови, сутність і типологія // Вісн. Київ. 

нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — 2003. — № 59–
61; Картунов О. В. Вступ до етнополітології: Наук.-
навч. посіб. — К., 1999.

О. Антонюк 

Етновлада — термін, який вжива-
ють в етнополітології у разі визначен-
ня суб’єкта влади, коли йдеться про її 
етнічні ознаки і символи. Е. означає не 
стільки і не лише етнічний склад влад-
них структур, їх моноетнічну належ-
ність, скільки конкретний характер 
цієї національної політики, яку та чи 
та влада приводить у життя, реалізує. 
Відтак Е. — це відповідний політич-
ний режим, курс, який у національно-
му питанні носить етнократичний ха-
рактер, тобто спрямований на захист і 
сприяння етнічних інтересів лише од-
ного народу. Найчастіше, коли йдеть-
ся про Е., говорять про інтереси 
“корінного етносу”, своєрідним рупо-
ром якого і виступає Е. За даними 
історії, часто було навпаки — колоні-
зовані народи підпадали під чужоет-
нічну владу, яка, у свою чергу, насад-
жувала етнократичний склад уряду і 
управління, діючи у відповідних інте-
ресах. Оскільки поняття “Е.” має істо-
ричний зміст і обумовленість, воно 
може втілюватися як інтереси етнічної 
більшості (“своїх”) і етнічної меншості 
(“чужих”).

Антонюк О. В. Основи етнополітики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2005; Декла-
рація прав національностей України: Постанова 
Верховної Ради України від 1 листопада 1991 р. 
// Голос України. — 1991. — 2 листоп.; Етнічний 
довідник: У 3 ч. — Ч. 2. Етнополітика в Україні. — К., 
1997; Кіссе А. І. Етнічний конфлікт: теорія і практи-
ка управління. Політологічний аналіз: Моногр. — 
К., 2006; Мала  енциклопедія етнодержавознавс-
тва / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К., 1996; Малий етнополітологічний словник 
/ О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005.

М. Головатий

Етнографія (від грец. ethnos — на-
род і grapho — пишу, креслю) — 1) сус-
пільствознавча наука, що вивчає ма-
теріальну і духовну культуру, особли-
вості побуту народів світу, їхнє 
походження, склад, розселення та 
культурно-побутові, історичні взаємо-
зв’язки; 2) сукупність усіх особли-
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востей побуту, звичаїв, культури яко-
го-небудь народу, етнографічного ре-
гіону, місцевості. Основний метод 
Е. — безпосереднє спостереження й 
опис матеріального і духовного життя 
народу, його звичаїв, громадського і сі-
мейного побуту, особливостей світовід-
чуття, світорозуміння й світоусвідом-
лення. Е. послуговується писемними 
джерелами, речовими пам’ятками, да-
ними археології, антропології, геогра-
фії, фольклористики, мовознавства.

Першою спробою опису етнографіч-
них особливостей племен і народів в 
Україні вважається “Повість времен-
них літ”, автор якої з коротким начер-
ком генеалогії народів світу, їхніх 
культурно-побутових особливостей 
описує давньоукраїнські племена Київ-
ської Русі, вказує місця їхнього розсе-
лення, розкриває особливості звичаїв, 
обрядів тощо. Як самостійна галузь 
знань українська Е. сформувалась у се-
редині ХІХ ст. Її досягнення пов’язані 
з іменами М. Максимовича, М. Косто-
марова, П. Чубинського, С. Подолинсь-
кого, В. Гнатюка, В. Шухевича, Ф. Вов-
ка та ін. Значний вклад у розвиток 
української Е. внесло Львівське науко-
ве товариство ім. Т. Г. Шевченка, при 
якому в 1898 р. було створено Етногра-
фічну комісію, яка видавала “Етногра-
фічний вісник”, “Матеріали до ук-
раїнсько-руської етнології” та ін.

Нині дослідженнями з Е. займають-
ся наукові інститути НАН України, ет-
ноцентри, обласні музеї. Народознавчі 
студії видають журнали “Народна 
творчість та етнографія”, “Родовід”, 
“Берегиня”, “Українська культура” то-
що. Наприкінці ХХ ст., коли процес 
занепаду традиційної культури набли-
зився до практичної межі й постала 
проблема відродження регіональних 
етнографічних особливостей, народних 
промислів, фольклорних, мовних, зви-
чаєвих перлин українського етносу, 
народознавці здійснили історично-ет-
нографічне районування України, тоб-
то розподілили територію на лока льні 
культурно-побутові групи населення, 
які мають спільні риси мовно го, зви-
чаєвого, господарського ха рак теру, 
зумовлені довкіллям та історичним 
розвитком кожної групи, а також етно-
культурними взаємо зв’яз ками із сусід-
німи народами. Зокрема були виділені 
такі зони: Наддніпрянщина (При дніп-

ров’я) — охоплює територію сучасних 
Київської, Черкаської, Дніпропетров-
ської та Чернігівської областей й істо-
рично пов’язана з територіальним цен-
тром формування українського етносу 
й нації, української національної мо-
ви; Поділля (відоме в українських лі-
тописах як Пониззя) — займає басейн 
Південного Бугу та Лівобережжя Дніс-
тра; Полісся і Волинь (уперше назва 
зустрічається ще в Іпатіївському літо-
писі) — охоплює басейни Прип’яті, 
середньої течії Десни; Слобідська Ук-
раїна або Слобожанщина (таку назву 
дістала внаслідок отримання пересе-
ленцями певних пільг (“Свобод”) з по-
чатку свого існування, із XVII ст. вхо-
дить до складу Росії) — охоплює сучас-
ні Харківську, частково Сумську, 
Луганську, Донецьку області, східні 
райони Полтавської, північні Дніпро-
петровської областей; Карпати — нале-
жать Львів ська, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Чернівецька, більша 
частина Тернопільської областей, що 
репрезен тують три основні підгрупи: 
При кар паття, власне Карпати, Закар-
паття; Південь — охоплює Запорізьку, 
Херсонську, Миколаївську, південь 
Дніпропетровської та Одеської облас-
тей і Крим.

Данилюк А. Г. Українська хата. — К., 1991; Зе-
ленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 
1991; Лозко Г. С. Українське народознавство. — 
К., 1995; Іванченко М. Дивосвіт прадавніх сло-
в’ян. — К., 1991; Космос Древньої України. — К., 
1992.

А. Черній

Етноеліти — процес трансформації 
будь-якого суспільства. Коли йдеться 
про це, то мають на увазі прита манне їм 
набуття рис, ознак, що характерні для 
значно розвиненіших суспільств. Од-
нією із загальних характеристик про-
цесу модернізації є раціоналізація та 
забезпечення ефективності влади, що в 
сукупності з іншими характеристика-
ми забезпечує структурно-змістовне пе-
ретворення усієї політичної системи 
суспільства, широку участь громадян у 
політичному житті. Процеси трансфор-
мації суспільств передбачають наяв-
ність трьох основних складових: здійс-
нення ринкових перетворень; форму-
вання принципово іншого ринку праці; 
наявність особливих “еліт”, “диктатур 
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розвитку”, “маргінальних груп” тощо. 
З-поміж таких груп важливе місце 
посідають Е. Сучасний етнополітоло-
гічний підхід до проблем соціально-
політичних трансформацій окремих 
суспільств (В. Тишков, А. Здраво-
мислов) спрямовує на інтерпретацію 
міжетнічних відносин з позиції актив-
ності окремих Е., які переслідують 
власні цілі. Кожна нація (етнос) має 
власну еліту — виразника кращих його 
рис, особливостей, що намагається у 
будь-який спосіб розв’я зати проблеми 
усієї нації. При цьому така Е. нама-
гається зайняти провідні позиції в полі-
тиці, усіх сферах суспіль ного життя, 
ведучи активну бороть бу за владу на за-
гальнонаціональному і регіональному 
(місцевому) рівнях. Нерідко крім при-
родного входження у такі сфери, Е. на-
магаються домогтися і певного штучно-
го (на основі законодавства) представ-
ництва (в пропозиціях) в органах 
державної влади, місцевого самовряду-
вання.

Антонович И. И. После современности: Очерк 
цивилизации модернизма и постмодернизма. — 
Минск, 1997; Головатий М. Ф. Соціологія політики: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; 
Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: 
Україна і світ на зламі тисячоліть: Моногр. — К., 
1999; Инглхарт Р. Постмодерн: Меняющиеся цен-
ности и изменяющиеся общества // Полит. ис-
след. — 1997. — № 4; Катаєв С. Л. Соціокультурна 
трансформація сучасного українського суспільства: 
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра со-
ціол. наук / Ін-т соціол. НАН України. — К., 1998; 
Куценко О.  Тенденции формирования и структура 
региональной элиты на Украине // Этнические и 
региональные конфликты в Евразии: В 3 кн. / Кн. 2. 
Россия, Украина, Белоруссия / Общ. ред. А. Зве-
рева, Б. Коппитерса, Д. Тренина. — М., 1997; Ос-
нови  етнодержавознавства: Підручник / За ред. 
Ю. І. Римаренка. — К., 1997; Парсонс Т. Система 
современных обществ / Пер. с англ. Л. А. Седова и 
А. Д. Ковалева; Под ред. М. С. Ковалевой. — М., 
1997; Приоритеты интеллектуальной элиты в раз-
витии мировой цивилизации: Материалы Между-
нар. науч.–теорет. конф., нояб. 2002 г. / Между-
нар. гуманит.-экон. ин-т; Редкол.: А. Н. Алпеев и 
др. — Минск, 2002; Пряжников Н. С. Психология 
элитарности. — Москва; Воронеж, 2000; Ру-
дич Ф. М. Чи багато влади потрібно Владі? (Україна 
в контексті трансформації політичних структур у 
країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Євро-
пи): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
1998; Соціальна філософія: Короткий енцикл. слов. 

/ Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, М. І. Гор-
лач. — К.; Х., 1997; Український соціум / О. С. Вла-
сюк, В. С. Крисаченко, М. Т. Степико та ін. / За 
ред. В. С. Крисаченка — К., 2005; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997; Цапф В. 
Теория модернизации и различие путей обществен-
ного развития // Социол. исслед. — 1998. — № 8; 
Щёкин Г. В. Социальная философия истории (тео-
рия социального развития): Моногр. — К., 1996.

М. Головатий

Етноісторія — 1) закономірний, по-
слідовний розвиток певного етносу з 
часів його виникнення до сьогодення в 
усій різноманітності й повноті виявів; 
2) наука, що вивчає складний і різно-
манітний процес, опираючись на писем-
ні джерела, свідчення істориків, геогра-
фів, мандрівників, мислителів минуло-
го, зразки матеріальної і духовної 
культури конкретного етносу, його іс-
торичну пам’ять, традиції тощо. Е., на 
відміну від історії нації, охоплює про-
цес становлення і розвитку не лише тієї 
частки конкретного етносу, який про-
живає на автохтонній території, а й ту, 
яка утворює діаспору, тобто проживає 
за межами основного етнічного масиву. 
Прикладом можуть бути мільйони ук-
раїнців, які крім України компактно 
проживають на Кубані, в Приазов’ї, 
Центрально-Чорноземному регіоні, Си-
біру, Далекому Сході Росії, Казахстані, 
Молдові, Білорусі та інших колишніх 
республіках СРСР. За даними Енцикло-
педії українознавства, у США прожи-
ває 1350 тис. українців, у Канаді — 
750 тис., Аргентині та Бразилії — 
близько 200 тис., Румунії — 160 тис., 
Польщі — 400 тис. тощо. Е. як наука 
вивчає й нагромаджує факти, їх систе-
матизацію та аналіз для глибшого опа-
нування історичного минулого або з ме-
тою зрозуміти сучасне життя етносу, 
його перспективу. У вивченні історії по-
ходження та розвитку українського ет-
носу особлива роль належить М. Гру-
шевському, Ф. Вовку, В. Даниленку, 
М. Чмихову, В. Крисаченку та ін.

Алексеев В. П. Этногенез. — М., 1986; Архео-
логія та стародавня історія України. — К., 1992; 
Життя  етносу: соціокультурні нариси. — К., 1997; 
Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії Украї-
ни. — К., 1994; Мостяєв О. Історичне буття етносу 
(філософсько-методологічний аналіз.) — К., 1998; 
Нельма О. В. Теорія етносу. — К., 1997.

А. Черній 
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Етноконфесійність або етнорелі-
гійність — специфічна характеристи-
ка, своєрідна ознака культури певного 
етносу, що сповідує одну релігію, має 
особливий релігійно сформований спо-
сіб життя, які з часом набувають ста-
тусу їхнього ідентифікатора. 

Е. формується в процесі тривалого 
етнорелігієгенезу, складної і неодно-
значної взаємодії етнічного та релігій-
ного, внаслідок чого досягається стан, 
коли релігійне стає своєрідним марке-
ром етнічності, а етнічне — ознакою 
релігійного, тобто формується єдиний 
етнорелігійний організм, а згодом й ет-
ноконфесійна спільнота (група) як ре-
зультат довершеної дії Е. чинників.

Формування Е. насамперед зале-
жить від природності цього процесу, 
так званої міри етнічності релігії, тоб-
то здатності конкретної релігійної сис-
теми, що діє в чітко означеному со-
ціумі, вибудовувати власне віровчен-
ня, культ й організацію із всебічним 
врахуванням особливо виняткового, 
що є в архетипах культури і духовності 
певного етносу. Саме етнізм релігії 
фіксує безпосередній зв’язок між 
релігійними віруваннями та етнічним 
середовищем, в якому вони виникають 
і функціонують, уникаючи штучності, 
зовнішнього тиску в цьому складному 
й вельми делікатному дійстві. 

Е. зорієнтована на збереження і від-
творення конкретного етносу, його 
культури, традицій, духовності, тобто 
виступає націотворчим або націозбері-
гаючим чинником. Маючи свої етнічні 
вияви, вона сепарує конкретну людсь-
ку спільноту від інших людей, підтри-
мує й культивує його етнічну та 
релігійну самість, тобто формує у своїх 
носіїв відчуття власної особливості, 
яка виокремлює їх з-поміж інших на-
родів. За певних умов може виникнути 
так зване національне месіанство, ко-
ли своя релігія і свій етнос набувають 
значення абсолютної цінності. 

Якщо таке усвідомлення пов’язу-
ється або передбачає нав’язування 
своєї віри іншим народам, представни-
кам інших етносів, тоді Е. характери-
зується як асимілятивний, агресивний 
чинник, набуваючи негативного зна-
чення. Водночас навіть ті релігійні 
системи, які універсалізували складо-
ві власного релігійного комплексу, на-
були ознак космополітизму (буддизм, 

християнство, іслам), у процесі свого 
буття в конкретному етнічному середо-
вищі так чи інакше набувають етніч-
них характеристик і ознак, оскільки 
реальний поступ соціуму здійснюється 
саме в етнічних формах і носії релігій-
ності іманентно сформовані належни-
ми певному етносові культурою і тра-
диціями. Отже, Е. є важливою складо-
вою процесу самоусвідомлення нації і 
конкретного її носія як самоцінності й 
самодостатності.

Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: тео-
рия, история, современность. — М., 1987; Етнос і 
релігія. — К., 1998; Филипович Л. О. Етнологія 
релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція 
осмислення. — К., 2000; Этноконфесиональные 
проблемы в современном мире. — Баку, 1989.

А. Черній 

Етнократизація влади — більш-
менш єдиного пояснення цього фено-
мена немає. Окремі вчені, громадські, 
політичні діячі Е. в. пояснюють як за-
кріплення привілейованого стану 
представників “свого народу”, що ви-
являється в “коренізації управління”, 
заповненні сприятливих “соціальних 
ніш” саме “своїм” народом (Ж. Тощен-
ко). Тобто йдеться про форму політич-
ної влади, коли має місце управління 
усіма процесами в суспільстві з пози-
цій примату національних інтересів 
певної домінуючої етнічної групи всу-
переч інтересам інших націй, народ-
ностей, національностей. Інші вчені 
вважають, що Е. в. не є серйозною 
політичною, суспільною проблемою, 
коли основні владні позиції закриті 
титульним, домінуючим етносом, вла-
дарювання якого жодною мірою не має 
ігнорування прав інших національних 
груп, особливо невеликих національ-
них меншин. Така ситуація виникає 
тоді, коли справді відбувається одно-
бока реалізація представництва інте-
ресів панівної нації, а інтереси люди-
ни, соціальних груп (незалежно від 
 їхнього етнічного походження, релігій-
ної і класової належності) відходять на 
задній план.

Коли йдеться про Е. в., то мають та-
кож на увазі певну монопольну (або 
спробу її мати) владу в державі якогось 
одного етносу. Е. в. була надто відчут-
ною в минулому, коли мали місце чис-
ленні і надто великі війни між окреми-
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ми племенами, народами і коли цьому 
активно сприяли спеціальні умови і 
засоби політичного, дипломатичного 
чи іншого характеру. Поступово, особ-
ливо наприкінці ХХ — на початку 
ХХІ ст. стає зрозумілим, що просте па-
нування одного народу над іншим або 
надто складне, або й зовсім неможливе 
явище. На зміну цьому приходить 
практика владарювання окремих “ет-
нократичних кланів”, діяльність яких 
хоч і пов’язана з певними й конкрет-
ними національними рисами, тради-
ціями, інтересами та все ж набуває ет-
ноінтеграційних форм. У період так 
званих соціально-економічних, полі-
тичних, національних криз, гострих 
міжнаціональних конфліктів, в окре-
мих регіонах окремих країн влада 
може перейти до рук окремих етнокра-
тичних сил, провідними ідеями і ме-
тою діяльності яких є національний 
суверенітет. Часто саме така ситуація 
(особливо у поліетнічних державах) 
спричиняє виділення пріоритету ет-
нічного над принципами демократії і 
прав людини, що виводять на поверх-
ню національно-обмежену бюрок-
ратію, а то й породжує тиранію. Така 
ситуація може надто загострити між-
національні відносини, а то й призвес-
ти до громадянської війни або націо-
нальної катастрофи. Врешті, побутує і 
така точка зору, що окремі національ-
ні меншини, так звані автохтонні мен-
шини, можуть претендувати на ті чи ті 
форми державності лише в тому разі, 
якщо не мають власної (іншої) історич-
ної батьківщини, крім тієї країни, де 
вони проживають. Або ж, усупереч 
цьому, окремі національні меншини 
можуть бути обділені таким правом, 
якщо за межами країни проживання 
вони мають будь-які власні форми дер-
жавності. За багатьох причин (складо-
вих), державність однак ще не завжди 
гарантує окремій нації, національній 
меншині умови для відповідного роз-
витку і процвітання. Немало фахівців 
(етнологів, етнополітологів, політоло-
гів) звертають увагу і на те, що держав-
ність для окремих етносів виводиться 
з доцільності, коли комплексно беруть-
ся до уваги демографічні, етнополітич-
ні, політичні, культурологічні та інші 
чинники та ресурси конкретного етно-
су, його історичного досвіду і реально-
го статусу.

Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлік-
ти в сучасній Україні: політологічний концепт. — К., 
2004; Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Малий етнополітологічний словник / 
О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005.

М. Головатий

Етнократичний режим (від фр. — 
управління) — державний устрій, об-
раз правління, за яким керівні дер-
жавні посади обіймають переважно 
представники державоутворювального 
етносу, що становить сутність ет-
нократії.

Див. також: Влада етносу.
Г. Щокін

Етнократія (від грец. ethnos — на-
род, плем’я і kratos — сила, влада) — 
ідеологія і практика політичної влади 
еліти будь-якого етносу (нації), спря-
мованих на створення етнічно “чис-
тих” територій, “найкращого” способу 
руху народу до “демократичного спо-
собу життя”, що реалізуються шляхом 
політики дискримінації. Етнократич-
на дискримінація втілюється в життя 
у двох основних формах: 1) de jure (або 
правова) — закріплюється в законах; 
2) de facto (або неофіційна) — укорі-
нюється в соціальних звичаях. Диск-
римінація de facto має місце у випад-
ках домінування групи людей, які 
користуються певними перевагами сто-
совно меншості. На відміну від диск-
римінації de jure, що може бути знище-
на шляхом зміни законів, дискриміна-
цію de facto ліквідувати не просто. 
Вона реально існує упродовж тривало-
го часу, оскільки міцно пускає коріння 
у звичаї або інститути суспільства. Дис-
кримінація етнічних груп виступає го-
ловним джерелом етнополітичних кон-
фліктів і сецесії (виходу зі складу 
держави). Е. є тією формою політичної 
влади, при якій важливу роль в управ-
лінні економічними, політичними, 
соціальними і духовно-культурними 
процесами суспільного життя відігра-
ють інтереси не особи, класу, соціуму, 
а національні інтереси домінуючої ет-
нічної групи. Сутністю Е. є гіпертро-
фоване цілеспрямоване випинання ет-
нічних інтересів, що завдає шкоди ін-
тересам і правам особистості, які не 
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можуть залежати від її етнічної та ре-
лігійної належності. Етнократичні ін-
тереси мали місце на всіх етапах жит-
тєдіяльності людства, однак особливо 
вони заявили про себе у період нової і 
новітньої історії, з початком процесу 
формування націй і утворення націо-
нальних держав. Цьому активно спри-
яли загарбницькі походи на нові тери-
торії, жорстоке знищення титульного 
населення, яке чинило опертя ко-
лоніальним загарбникам. Найінтен-
сивніше знищувались індійські племе-
на в Америці. Посланці Британської, 
Іспанської і Португальської імперій 
проводили нещадну політику стосовно 
місцевого населення, вимагаючи від 
нього беззаперечного підкорення. На-
слідком такої політики, утвердження 
переваги власної етнічності стало не 
лише знищення багатьох народів, а й 
загибель індійської цивілізації — куль-
тури інків, майя, ацтеків та інших на-
родів Центральної, Південної і Північ-
ної Америки. Етнократичний характер 
мала і політика Британської імперії 
щодо Індії. Застосовуючи методи під-
купу та обдурювання, а за потреби і 
сили посланці імперії поступово захо-
пили всю владу в країні, зробивши ба-
гаточисленних махарадж виконавця-
ми своєї волі. Таке поєднання ім-
перської і місцевої Е. поступово приз-
вело до беззаперечного панування анг-
лійців над численними племенами і 
народами Індії. Нещадним знищенням 
усіх непокірних білій людині відзна-
чалася колоніальна політика Франції, 
Великобританії, Німеччини, Іспанії і 
Португалії стосовно народів Африки. 
Саме в ці роки народжується і міцніє 
ідеологія расизму, що виправдовує ет-
нократичну поведінку європейців у 
країнах Азії і Африки. Е. чітко вияви-
лася й у загарбницьких діях прави-
телів Османської імперії до інших на-
родів, які вогнем і мечем утверджува-
ли владу на нових територіях. Народи, 
які чинили опертя загарбникам зни-
щувалися. Етнократичним відтінком 
характеризувались політичні акції ба-
гатьох імперських держав, що здійс-
нювали всередині власних країн полі-
тику консолідації усієї нації навколо 
однієї або двох етнічних груп. Зокре-
ма, Німеччина об’єднувала свої сили 
навколо Пруссії, Великобританія — 
навколо Англії, Франція — навколо 

нащадків франків на території пів-
нічно-східної і центральної частини 
країни. Визначальною ознакою цих 
політичних акцій було те, що вони 
співпадали з найважливішим проце-
сом — формуванням нових сучасних 
націй. Особливим періодом в етнокра-
тичній практиці стала взаємодія етніч-
ного і національного в 1870–1918 рр., 
коли панувала висунута Маззіні в пе-
ріод об’єднання Італії ідея: кожній на-
ції — державу. Саме у цей час народ-
жуються теорії й псевдотеорії, що 
пов’язують націю з етнічним поход-
женням. Ірландці, фіни, українці, ка-
талонці, баски, а в Османській імперії 
слов’яни і араби — стали виокремлю-
вати свої лінгвістичні й етнічні особ-
ливості.

У подальші роки в теорії етнічний 
підхід починає конкурувати з расовим. 
Відбувається трансформація розумін-
ня терміна “раса” на основі як дар-
вінського еволюціонізму, так і генети-
ки — в доповненні до релігії, культури, 
мови. На початку ХХ ст. активно 
зростає націоналізм, патріотизм і ра-
сизм, що стало прелюдією до світових 
війн. Перша світова війна, з одного 
боку, продемонструвала тріумф прин-
ципу національного самовизначення (у 
1918 р. були проголошені знамениті 
14 пунктів В. Вільсона), а з іншого, 
спричинила націонал-соціалізм і стала 
апогеєм войовничого націоналізму, що 
призвів до геноциду вірмен у Туреч-
чині, вигнання 1,3–1,5 млн греків із 
Малої Азії тощо. Історія Нового часу 
засвідчила, що головною рисою усіх ет-
нократичних тенденцій цього періоду 
стало знаходження владних повнова-
жень у руках однієї етнонаціональної 
групи, якій належала провідна роль 
стосовно іншої групи і використовува-
ла владу в інтересах саме цієї групи.

Значні корективи в Е. як суспільно-
політичного явища внесло ХХ ст. У 
цей період етнонаціоанльний чинник 
усе більше використовувався різними 
політичними силами для досягнення 
власних владних зазіхань. Європейсь-
кий континент потребував змін у ста-
тусі етнічних компонентів соціумів. У 
Бельгії гостро постало питання щодо 
перерозподілу впливу у політичній 
сфері між суб’єктами політичного про-
цесу, що стосувалось фламандського і 
валлонського регіонів, а також мовних 
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груп — фламандської, французької і 
німецької. В Англії виникла проблема 
нового расизму, що загострилась у 
зв’язку з потребою врегулювання між-
культурних проблем з мусульманами з 
Азії, які зробили заяву стосовно влас-
ного політичного іміджу. Їхні претензії 
до політиків за гостротою вимог були 
не менш важливими, ніж вимоги ір-
ландців, шотландців, валійців. На ет-
нополітичну ситуацію в Італії значно 
вплинули регіональні та етнічні на-
слідки об’єднання країни в ХІХ ст. і 
нові вияви расизму. В Португалії етно-
політичні проблеми виникали у зв’язку 
з наявністю в державі значної кіль-
кості нелегальних мігрантів з Африки.

Етнократичні амбіції політичних 
представників окремих націй і народ-
ностей мали місце і в Америці. Джере-
лом етнополітичного напруження в Ка-
наді, зокрема у Квебеку, стали політич-
ні вимоги канадських французів. На 
загострення етнополітичної ситуації у 
США впливають безробіття серед мен-
шин та імміграція афроамериканців. У 
цій країні яскраво виявився факт збе-
реження етнічної ідентичності, в якій 
присутній цілий комплекс етнічних 
внутрішніх протис тоянь. У Лос-Анд-
желесі корейці конф ліктують із пів-
денноафриканцями набагато частіше, 
ніж з латиноамериканцями. У зв’язку 
з погіршенням становища чорношкі-
рих на ринку праці почастішали випад-
ки підпалів церков — центрів консолі-
дації конкуруючих угруповань. Не 
втихають дискусії щодо чорної та білої 
націй, обговорюються питання расиз-
му й антирасизму в культурі США, ет-
нічності та асиміляції у Каліфорнії, 
особливо вихідців з Азії, не визначе-
ною залишається проблема означення 
етнічності під час переписів населення.

Висока ступінь політизації етніч-
них груп стала характерною для Ла-
тинської Америки, як і загалом для 
країн карибського басейну. З початку 
ХХ ст. японці зуміли крок за кроком 
зайняти провідні позиції в сільському 
господарстві Бразилії, і зберігають їх і 
поспіль. У Гайані продовжується три-
вале протистояння нащадків рабів з 
Африки і вихідців з Індії, а також або-
ригенів. Расизм і спроби встановити 
культурно-ідеологічну гегемонію в 
міжрасових стосунках мали місце у 
Коста-Ріке, Гаїті.

В Азії Японія змушена рахуватись 
із тим, що айни, окінавці, баракуміни, 
корейці становлять близько 5 % насе-
лення, крім яких є ще й іммігранти із 
сусідніх країн. Ареною гострих ет ніч-
них конфліктів стала Індонезія. Роз-
межованою залишається Корея. У 
Китаї крім Тайваню, загострились 
проблеми з меншинами Тибету й Синь-
зяну. Періодично дають взнаки етнічні 
проблеми в Індії, пов’язані з Пакиста-
ном, Джамою та Кашміром, христия-
нами, мусульманами, сикхами, хинді, 
пенджабцями (прикладом є вбивство 
І. Ганді сикхами).

Етноконфліктогенним став Близь-
кий Схід. В Алжирі на тлі постко-
лоніалізму арабомусульманська іден-
тичність зіткнулась з алжирською, 
берберською і європейською. В Єгипті 
гегемонізм арабів у структурах влади 
породив незадоволення і фундамента-
лізм християн-коптів, нубійців та ін. 
Світовою проблемою виявився єврей-
сько-палестинський конфлікт в Ізраї-
лі, що надзвичайно загострив етно полі-
тичну ситуацію в цьому регіоні.

Нині етнічна напруженість залиша-
ється в Африці. Міжетнічний зброй ний 
конфлікт мав місце в Нігерії (Біафра). 
Впровадження трайбалізму колоніза-
торами розглядається як соціальне 
конструктування.

Особливим джерелом етнополітич-
них конфліктів у ХХ ст. виявився 
Східно-Європейський регіон, де розпа-
лися усі багатонаціональні держави 
(СРСР, Чехословаччина, Югославія).

Тощенко Ж. Т. Этнократия: История и совре-
менность. Социологические очерки. — М., 2003.

О. Антонюк

Етнократія в Україні — може 
бути екзогенної чи ендогенної приро-
ди, тобто владою свого, українського 
етносу, або чужинського. В українсь-
кій історії відомі приклади як однієї, 
так і іншої етнократії. Екзогенна, зов-
нішня етнократія відбувалася в Ук-
раїні у формі литовського, польського, 
російського та єврейського панування 
(остання в прихованому вигляді існує 
досі). Ендогенна форма етнократії була 
характерна для гетьманської моделі 
влади, за якої провідні державні поса-
ди обіймали переважно представники 
корінного українського етносу. Для 
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розбудови будь-якої національної дер-
жави необхідна своя, автохтонна етно-
кратія, яка унеможливлює захоплен-
ня державної влади чужинською етніч-
ною групою, що прагне задоволення 
своїх етнонаціональних інтересів за 
рахунок корінного етносу.

Див. також: Влада етносу.
Г. Щокін

Етнократія елітарна (від фр. — 
краще) — влада найпомітніших пред-
ставників державоутворювального ет-
носу, які за своїми здібностями та 
морально-психологічними якостями  
здатні забезпечити ефективний етно-
культурний і національно-державний 
розвиток.

Г. Щокін

Етнократія і глобалізація (від 
фр. — всезагальний) — дві протилежні 
форми реалізації світоглядних підходів 
для розвитку людства та народів, що 
його складають. Е., за умови її дійсної 
елітарності, прагне до самобутнього на-
ціонального розвитку на основі влас-
них історичних традицій; Г. — до уні-
фікування світу та зведення всього роз-
маїття національних культур і держав 
до одного, штучно виробленого (і тому 
примітивізованого) зразка. Приміром 
такого зразка прихильники уніфікую-
чої Г. пропонують американський 
спосіб життя, що будується на постійно 
зростаючих споживацьких цінностях і 
тому в принципі не може бути можли-
вим для всіх народів, оскільки природ-
ні ресурси є обмеженими.

Г. Щокін

Етнократія конкурентна — це пе-
ревага певного етносу, його еліти над 
іншими етносами, народами країни. У 
Давній Греції слова “демократія” і “ет-
нократія” фактично означали одне й те 
саме — владу народу, племені. Пізніше 
етнократія стала означати частину вла-
ди народу, що має особливі етнічні оз-
наки за утиску, обмеження влади пред-
ставників інших етносів. Вважається, 
що етнократія — це завжди нерівність 
політичних прав різних народів, при-
вілеї одних і дискримінація інших. 
Е. к. може бути надто жорсткою (гено-
цид, етнічні чистки та апартеїд). При-
клади жорсткої Е. к. маємо в історії 
США, ЮАР, Великої Британії, Німеч-

чини та багатьох колоніальних імпе-
ріях. Нині до жорстких етнократій на-
лежить Ізраїль, дещо слабших — Лат-
вія, Естонія, Молдова. Російські вчені 
вважають, що після розпаду СРСР на 
більшій території Росії замість демо-
кратичних режимів стали встановлю-
ватися етнократичні режими. За гасла 
“Беріть суверенітету стільки, скільки 
проковтнете” місцеві еліти в Росії поча-
ли гостру боротьбу за етнократію.

Мала  енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

М. Головатий

Етнократія (типи) — домінуюче чи 
безмежне панування в органах влади і 
управління політичної еліти однієї на-
ції або етнічної групи, що реалізо-
вується в наступних типах етнокра-
тичних процесів. По-перше, — це лю-
диноненависницькі типи, побудовані 
на тотальному відторгненні інших ет-
носів (етнічних груп). Насамперед до 
них слід віднести расизм — доктрину і 
політико-ідеологічну практику, що 
проповідують і втілюють ідеї нерівно-
цінності людських рас за своєю біоло-
гічною природою (біорасизм) або пси-
хологічними особливостями (психора-
сизм), чим начебто зумовлюється їх 
становище та роль у світовій спільноті, 
в розвитку тих суспільств, до яких 
вони належать. Як сукупність концеп-
цій, расистська ідеологія була реалізо-
вана в процесі політичного облашту-
вання Південно-Африканської Респуб-
ліки, а також частково під час 
колонізаційних війн стосовно індійців 
Америки, народів Австралії та Океа-
нії. Ця ідеологія обґрунтовує поділ ет-
носів на “вищі” раси, які нібито тво-
рять культуру, і “нижчі” — нездатні 
до культурного прогресу, і тим самим 
виправдовує поневолення одних на-
родів іншими. Виходячи з цього, ра-
систська влада домагається чистоти 
раси, протистоїть спробам досягнення 
рівності між народами, встановлює на 
законодавчому рівні обмеження і забо-
рони для “нижчих” народів. Подібна 
політико-ідеологічна практика зазви-
чай втілюється шляхом апартеїду або 
геноциду. Апартеїд як офіційна полі-
тика расової сегрегації практикува-
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лась у ПАР в 1948–1990 рр., у Півден-
ній Родезії в період з 1930 до 1980 р., а 
також під час окупації Південно-За-
хідної Африки (Намібії) зі сторони 
ПАР. Апартеїд у ПАР приписував чор-
ношкірим і особам змішаного поход-
ження (так званим кольоровим) про-
живати в спеціальних резерваціях 
(бантустанах) на невеликій (близько 
12 % площі ПАР) території. Прожи-
вання білих у цих районах практично 
заборонялося. Виїзд з резервації пере-
слідувався за законом. Під час апартеї-
ду чорношкірі позбулися майже всіх 
громадянських прав. Боротьба з апар-
теїдом стала одним із пріоритетних за-
вдань ООН у 70–80-х роках ХХ ст. До 
боротьби підключилися й багато ін-
ших міжнародних правозахисних ор-
ганізацій. У 1976 р. набрала чинності 
Міжнародна конвенція ООН про при-
пинення злочинів апартеїду і покаран-
ня за нього. Расизм як відкрита форма 
ідеології до середини ХХ ст. дискреди-
тував себе й тому в сучасних умовах 
продовжує існувати у скритому чи 
спотвореному вигляді як на рівні масо-
вої свідомості, так і в політичному се-
редовищі. Змінені у цьому зв’язку й 
акценти у трактуванні його сутності. 
Деякі дослідники вже ставлять питан-
ня про сучасний расизм, який на від-
міну від расизму традиційного, апелює 
не до крові, а до культури. Ідеологія 
расизму втілюється в життя і шляхом 
геноциду — цілеспрямованих дій на 
знищення окремих груп населення чи 
цілих народів за расовими, національ-
ними та релігійними мотивами. Ця 
крайня форма дискримінації мала міс-
це під час геноциду вірмен у Туреччині 
після Першої світової війни, коли за-
гинуло більш як 2 млн вірмен і повніс-
тю зникло корінне населення з істо-
ричних районів західної Вірменії. 
Геноцид спричинив розсіювання вір-
менів, які нині переважно живуть за 
межами історичної батьківщини, з тя-
гарем вигнання і викорінювання. При-
кладом геноциду є навмисно організо-
вана шляхом штучного голоду масова 
загибель українців у 1932–1933 рр. 
Факт геноциду українців сталінським 
режимом у ці роки офіційно визнаний 
парламентом України, урядами Авс-
тралії, Угорщини, Ватикану, Литви, 
Естонії, Італії, Аргентини, Канади, 
Грузії, Польщі та Сполучених Штатів 

Америки. Під час Другої світової вій-
ни було застосовано геноцид проти 
євреїв нацистами Німеччини. Найжах-
ливішим після світових воєн явився 
геноцид у Руанді. Злочини сербських 
сил проти боснійського мирного насе-
лення також можна схарактеризувати 
як геноцид у Серебрениці. Найнові-
шою трагедією геноциду стали події в 
Дарфурі. Етнократичним людинонена-
висницьким типом є теорія і практика 
фашизму. Це ідеологія та політичний 
рух, в основі яких лежать расове ро-
зуміння нації, етатизм, вождизм та со-
ціалізм. Фашизм, як права націоналіс-
тична ідеологія і загалом рух із тоталі-
тарною та ієрархічною структурою, 
заснований на відкиданні лібералізму, 
демократії та марксизму. Поняття 
“фашизм” зародилося в античному 
Римі, де державну владу символізува-
ли fasces, пучок зв’язаних лозин (що 
означав народну єдність), з якого стир-
чала сокира (позначаючи провід). Як 
організований рух фашизм виник 
1919 р. в Італії на чолі з Беніто Мус-
соліні і поспіль став універсальним по-
няттям для означення чисельних ор-
ганізацій і груп, що почали виникати 
й діяти практично в усіх європейських 
країнах у міжвоєнний період, а також 
встановлених ними режимів там, де 
вони прийшли до влади. До них нале-
жала Німецька націонал-соціалістич-
на робітнича партія, яка на чолі з 
А. Гітлером у 1933 р. захопила владу й 
втягла світ у Другу світову війну. На-
цизм став крайнім виявом ідеології 
фашизму. До категорії фашистських 
відносять режими генерала Франко, 
який у 1936–1939 рр. оголосив бороть-
бу проти комуністичної революції в Іс-
панії і згодом керував цією країною 
впродовж кількох десятиліть. У Фран-
ції найвпливовішими були партії фа-
шистського спрямування: “Французь-
ка дія”, “Французька солідарність”, 
Народна французька, бойові союзи 
“Фасції” та “Вогненний хрест”. У Ве-
ликобританії на початку 20-х років 
діяли досить чисельні організації — 
“Британські фашисти” та “Імперська 
фашистська ліга”, після розпаду яких 
у 1932 р. постав “Британський союз 
фашистів” на чолі з колишнім лейбо-
ристом О. Мослі. У 1929 р. із розрізне-
них фашистських організацій у Швеції 
формується Націонал-соціалістична 
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народна партія, ідеологічно зорієнто-
вана на німецький зразок. У 1930 р. в 
Данії створено Данську націонал-со-
ціалістичну партію, а в Швейцарії — 
партію “Національний фронт”. Фа-
шистського зразка у Голландії фор-
мується Націонал-соціалістичний рух, 
який мав своє штурмове крило “зброй-
ний загін”. Мережа фашистських ор-
ганізацій функціонувала в Бельгії, 
найбільшими з яких були: “Націо-
нальний легіон”, “Національна дія”, 
Фламандський національний союз та 
рух рекситів.

Ідеологія фашизму набула поши-
рення в країнах Центральної та Схід-
ної Європи. В Угорщині 1932 р. 
була створена Націонал-соціалістична 
Угорська робітнича партія, в 1935 р. — 
Партія схрещених стріл на чолі з Ф. Са-
лаші. У Польщі виразником фашист-
ської ідеології являвся національ-
но-радикальний табір — Фаланга під 
керівництвом Б. Пясецького, в Есто-
нії — Спілка борців за свободу, в Лит-
ві — Партія “народних”. У Румунії на 
засадах фашизму діяла партія “Заліз-
на гвардія”, у Чехословаччині — Націо-
нальна фашистська громада, згодом — 
Партія національної єдності. 

Зосередили свою увагу на засадах 
фашизму і радикальні єврейські кола. 
Так, у Польщі діяла організація “Бе-
тар”, створена В. Жаботинським, яка 
копіювала уніформу та гасла німець-
ких штурмовиків і організовувала пуб-
лічні марші. Близькою за ідеологією 
до фашизму в Палестині вважалася 
група Аба Ахимеіра, представники та-
ких течій серед єврейства регулярно 
зустрічалися з Муссоліні. В Італії у 
1934–1937 рр. у Військово-морській 
школі Чівітта навчалися молоді ак-
тивісти сіоністських організацій, які 
згодом створили кістяк військово-
морських сил Ізраїлю.

Захоплювалась ідеологією фашиз-
му значна частина російської емігра-
ції. Відомий ідеолог російського чор-
носотенного руху В. Шульгін обстою-
вав думку щодо ідейної спорідненості 
його правого крила з фашизмом. У 
цілій низці країн виникають фашист-
ські російські організації. Так, у Сербії 
в 1926 р. засновується Національна 
організація російських фашистів, у 
Харбіні (Китай) — організація “Робіт-
ничо-селянська козацька опозиція 

росіян — Російські фашисти”, в Тяньц-
зині — організація “Чорні фашисти”. 
У Франції ідентифікувала себе з фа-
шистами “Рада младоросів”. До фа-
шистських організацій належали 
“Всеросійська фашистська партія”, а 
згодом — Російський фашистський 
союз; Російський національний фронт, 
Російський націонал-соціалістичний 
рух та ін. До їх складу входили десят-
ки тисяч членів. Російські фашистські 
партії являлися членами Все слов’я н-
ської фашистської громади з центром 
у Празі, а деякі з них навіть оголосили 
лідера чехословацьких фашистів гене-
рала Гайду вождем фашистів слов’ян-
ських народів.

Історично фашизм як ідеологія 
сформувався на сукупності вірувань, 
цінностей та ідей: расової винятко-
вості, антисемітизму, антидемократиз-
му, антибільшовизму, масових ета-
тистських настроях. Серед різновидів 
історичного фашизму (того, що вже 
відійшов у чистій формі в минуле) — 
італійський статистський (від фр. 
etat — держава) фашизм з його куль-
том держави, та німецький гітлерівсь-
кий націонал-соціалізм (нацизм), що 
возвеличував німецьку націю, спираю-
чись на аргументи расистського харак-
теру. Фашисти будь-якої національ-
ності формували свою ідеологію на за-
садах національної винятковості, 
месіанської ролі свого народу, а полі-
тична доктрина фашизму, заперечую-
чи поняття “клас” і “класова боротьба”, 
головними поняттями вважала “раса”, 
“нація”. Історія свідчить про безславне 
падіння фашистських режимів в Італії, 
Німеччині, Іспанії, інших європейсь-
ких країнах. Однак як ідеологія фа-
шизм не зник, а пристосувався до но-
вих реалій, трансформувавшись в різ-
номанітні модифікації неофашизму 
(чисельні варіанти відтворення елемен-
тів ідеології і політичної практики фа-
шизму). Неофашистська ідеологія ґрун-
тується на расизмі як невід’ємній скла-
довій фашизму, яка модернізувала 
гітлерівський расизм, відсунувши на 
задній план його тезу про перевагу нім-
ців над іншими народами.

Суб’єктами неофашизму виступа-
ють крайньоправі, радикальні полі-
тичні об’єднання, партії та рухи, що 
постійно звертаються до витоків фа-
шистської доктрини, намагаються вис-
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тупати під гаслом “відродження справ-
жнього”, “первісного”, “чистого фа-
шизму”, зовні відмежовуючись від 
його злочинних дій. З метою реабіліта-
ції гітлерівських злочинців ідеологи 
неофашизму широко використовують 
історичні факти жорстокості Атілли, 
Чінгісхана, Тимура, інші приклади 
звірства прадавніх володарів. У зов-
нішній політиці неофашисти виступа-
ють прихильниками експансіонізму, 
переділу сфер впливу, реваншизму. 
Організаційно неофашистські органі-
зації з’являються за кілька років по 
закінченні Другої світової війни на-
самперед у Західній Європі. У 1973 р. 
в Італії було створено “Італійський со-
ціальний рух — Національні праві 
сили”, у Франції — “Національний 
фронт”, у Румунії після падіння режи-
му Чаушеску відродився “Рух за Ру-
мунію”. Координаційними центрами 
неофашистів являються Мальмський 
інтернаціонал, Європейська націо-
нальна партія, Світовий союз націо-
нал-соціалістів.

Із 70-х років ці організації прово-
дять загальні зльоти. 80–90-ті роки 
позначені активними спробами неофа-
шистів координувати свої дії в міжна-
родному масштабі. На сучасному етапі 
неофашистські організації діють в усіх 
країнах Європи, Америки, більшості 
країн Азії, в Австралії та країнах Аф-
рики. Резиденція світового координа-
ційного неофашистського центру — 
Всесвітнього союзу нацистів — знахо-
диться у США.

Одним із людиноненависницьких 
типів етнократії виступає шовінізм 
(фр. chauvinism від прізвища солдата 
наполеонівської армії Шовена, якому 
адресують фразу: “Французи кращі за 
всіх, всі гірші за французів”). Це реак-
ційна політична ідеологія і практика, 
що спрямована на проповідь націо-
нальної винятковості, протиставлення 
інтересів однієї нації інтересам іншої, 
на розпалювання національної ворож-
нечі і ненависті між народами, підко-
рення і поневолення інших народів. 
Шовінізм можна схарактеризувати як 
надзвичайний патріотизм із посилан-
ням на військову силу та ультранаціо-
налізм з елементами авторитаризму. 
Одним із найпоширеніших різновидів 
шонівізму є великодержавний шові-
нізм як ідеологія нації, що займає 

панівне (державне) становище в дер-
жаві, та спирається на ідеологію й 
політику національної винятковості, 
обраності, однієї етнічної спільноти 
над іншими. Великодержавний шо ві-
нізм може виявитися у політиці вели-
кої нації стосовно малих народів усере-
дині однієї держави, а також набувати 
міжнародних масштабів, тобто реалі-
зовуватися у вигляді політики понево-
лення інших держав-націй. По-друге, 
серед типів Е. науковці виокремлюють 
і ті, що характеризують як трансфор-
мовані, яким притаманні й позитивні, 
і негативні риси. До таких суперечли-
вих типів Е. належить націоналізм. У 
сучасній суспільно-політичній літера-
турі націоналізм трактується як полі-
морфний і поліфункціональний фено-
мен, що постає в різноманітних іпоста-
сях: ідеологічна доктрина, певний 
політичний рух, явище масової психо-
логії, культури тощо. 

Політологічний аналіз теорій на-
ціоналізму дає можливість виокреми-
ти три основні підходи до трактування 
історії його виникнення: перший — 
полягає в тому, що примордиалісти 
стверджують, що нації і націоналізм 
існували завжди як деяка засаднича 
даність із самого початку людської іс-
торії. Таке уявлення характерне для 
багатьох концепцій націоналізму, що 
існували до ХХ ст.; другий — деякі 
вчені, які стоять на засадах модерніз-
му, стверджують, що нації й націо-
налізм являються історичним явищем, 
що з’явилося на початку зародження 
індустріальної епохи й пов’язане з пер-
шими буржуазними революціями у 
Європі (XVI–XVII ст.) та послабленням 
традиційних релігій і держав-імперій, 
заснованих на священній владі, прави-
телів. У подальшому в епоху постко-
лоніалізму націоналізм був “експорто-
ваний” в інші регіони світу — Африку 
та Латинську Америку, де також був 
розпочатий процес конструювання на-
цій. Модерністські радикальні версії 
стверджують, що націоналізм завжди 
створює об’єкт свого поклоніння — на-
цію, а нація, у свою чергу, є уявним 
співтовариством; третій — творці тео-
рії етносимволізму зазначають, що 
хоча багато тверджень модернізму вір-
ні, однак говорити, що нація є довіль-
ним конструктом націоналістів непра-
вомірно, оскільки в основі уявлень про 
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єдність націй лежить багато старовин-
них символічних систем, зокрема та-
ких, як спільна релігія, мова, звичаї, а 
також спільна етнічність. Як суспіль-
не явище націоналізм власним виник-
ненням і розвитком своєю відправною 
крапкою має досить нормальні, об’єк-
тивно функціонуючі критерії у вигляді 
національної самосвідомості, піклу-
вання про національну культуру, 
мову, традиції і звичаї, які виступають 
засобом підтримки й відтворення на-
ціональної самобутності етносу (наро-
ду). Водночас, якщо із націоналізму 
“випадає” хоча б одна з важливих ла-
нок життєдіяльності нації, він стає не-
повноцінним, неспроможним досягну-
ти (принаймні у повному обсязі) очіку-
ваних результатів, реалізувати основну 
мету кожного націоналізму — забезпе-
чити національну незалежність, само-
ствердження й розквіт нації.

У державах, в яких консолідація 
національних спільностей відбуваєть-
ся на моно- або поліетнічній основі, 
найважливішим політичним чинни-
ком у цьому процесі виступають націо-
нальні ідеології. Зокрема, Західна Єв-
ропа пережила бум національних ідео-
логій наприкінці ХІХ — у першій 
третині ХХ ст. і в наш час процес євро-
пейської інтеграції, підтриманий від-
повідними інститутами (Європарла-
ментом, Євросоюзом тощо), зумовив 
майже повсюдно, особливо в Нідерлан-
дах, Бельгії, Люксембурзі, переважан-
ня євроцентризму над національними 
ідеологіями людей. Водночас на пост-
соціалістичному просторі в більшості 
республік, які виникли внаслідок роз-
паду колишнього СРСР, Югославії, 
Чехословаччини, національні ідеології 
починають домінувати у політичному 
житті суспільства.

Загалом такі ідеології виражають 
політичні вимоги громадян, інтереси 
яких у підвищенні свого соціального 
статусу пов’язують із національною 
належністю. До вимог, що висувають 
політичні сили, і, які залежать як від 
внутрішніх умов, так і рівня націо-
нальної самосвідомості населення, 
можна віднести: піклування стосовно 
збереження культурної самобутності 
національної діаспори, що нерідко пе-
реростає навіть у домагання утворення 
самостійної державності; захист влас-
ної території і національного суверені-

тету від зовнішніх зазіхань; домагання 
привілей для осіб корінної національ-
ності або ж інтенсивне розширення ін-
тернаціональних контактів.

До форм націоналістичних виявів 
пережитків минулого належать: міс-
ництво, етноцентризм, ізоляціонізм, 
еміграція, погроми, сепаратизм, упе-
редження тощо, які існують не ізольо-
вано, а створюють єдиний причинно-
наслідковий комплекс.

Відомий американський вчений  
Ф. Таджмен у своїй праці “Націона-
лізм у сучасній Європі” (1981) виокре-
мив і проаналізував такі дев’ять форм 
вияву націоналізму: рух пригноблених 
національних меншин і невизнаних 
національностей, які домагаються виз-
нання своєї національної ідентичності 
й прагнуть автономії та самовизначен-
ня; прагнення поневолених націй (ма-
лися на увазі народи колишніх СРСР 
та СФРЮ) до звільнення і заснування 
суверенних національних держав; ви-
мога деяких націй, які були розділені 
між двома або більше державами, до 
об’єднання у власну єдину національ-
ну державу; внутрішня проблема бага-
тонаціональних держав стосовно чіт-
кої визначеності юридичних, еконо-
мічних і політичних відносин між 
різними націями цих держав; пробле-
ма відносин між незалежними націо-
нальними державами та між наднаціо-
нальними, політичними, економічни-
ми й військовими союзами, такими як 
НАТО, ЄЕС тощо; питання відносин 
між нейтральними, поза блоками краї-
нами і впливовими блоками; проблема 
подальшої інтеграції й об’єднання 
країн у Європейському спільному рин-
ку, а також пов’язані з цим питанням 
суверенітету національної держави, 
певного його обмеження чи передачі 
частини його функцій до національних 
союзів чи співтовариств; проблема від-
носин між східно- і західноєвропейсь-
кими державами та їх відповідними 
регіональними об’єднаннями; пробле-
ма пошуку шляхів і методів будівниц-
тва об’єднаної Європи, в якій задоволь-
нялися б життєво важливі інтереси 
всіх націй.

Чинниками, що породжують націо-
налістичні вияви, виступають: еконо-
мічні кризи; безробіття; різні рівні 
життя народів; відсутність гласності 
та політичного плюралізму в суспільс-

Етнократія (типи)



167

тві; неадекватна міграційна політика; 
релігійність населення; непрофесій-
ність владних структур; ігнорування 
компромісних рішень тощо.

В одних країнах (Швейцарія, краї-
ни Бенілюкса та ін.) політичні рухи, 
які стимулюються націоналізмом, 
сприяють розв’язанню міжнаціональ-
них, міжетнічних конфліктів, поси-
ленню культурної однорідності, тобто 
врешті-решт інтегрують суспільство, а 
в інших, навпаки, створюють вогнища 
сепаратизму й етнічного гегемонізму, 
підривають цілісність соціуму та ста-
більність політичного правління (рух 
басків в Іспанії, сербів у Боснії і т. ін.). 
Гострі суперечності між державами зу-
мовлює передусім політика, яку про-
водять відповідно до своїх національ-
них земляцтв на чужих територіях, 
наприклад, конфлікт між Боснією і 
Сербією, Росією і Латвією.

Екстремістські націоналістичні 
ідеології в сучасному світі не тільки 
продовжують існувати, а й відіграють 
визначальну роль у житті мільйонів 
людей. Так, загрозу людству представ-
ляють ісламські фанатики-фундамен-
талісти, в тому числі “брати мусульма-
ни” на Близькому Сході; рухи “Талі-
бан” у Афганістані, тобто в тих 
регіонах світу, де зберігається масова 
бідність і соціально-політична неста-
більність. 

Іншим трансформованим типом Е. 
є сепаратизм (фр. se–paratisme, від лат. 
separatus — відокремлений), в основ-
ному політичний, сутністю якого є: 
а) політична ідеологія чи рух, спрямо-
вані на відокремлення певної соціаль-
ної групи (етнічної, культурної, кон-
фесійної, економічної тощо) від домі-
нуючої соціальної групи (держави), аж 
до територіального відокремлення; 
б) політика, здійснювана на терито-
ріальне відокремлення тої чи тої час-
тини держави з метою створення ново-
го державного утворення або надання 
певній частині держави автономії за 
національно-мовною чи релігійною оз-
наками.

Політичний сепаратизм зазвичай 
притаманний внутрішньодержавному 
рівню політичних відносин, якому ха-
рактерні такі риси, як довготермі-
новість та інертність. Його витоки ле-
жать у минулих історичних епохах, а 
існуючі сучасні суперечності, що приз-

вели до нинішніх конфліктів, най-
частіше нагромаджувалися десятиліт-
тями й століттями тому. Оскільки 
більшість сучасних держав є поліет-
нічними, то основними виступають со-
ціальні та етнічні конфлікти. Основою 
сепаратизму є етнічна, конфесійна, 
культурна чи економічна неоднорід-
ність державної території. Чим поміт-
ніша неоднорідність, тим більша віро-
гідність виникнення сепаратистських 
конфліктів. Головною причиною сепа-
ратистських рухів виступає наявність 
активної національної політичної про-
тоеліти, спроможної очолити цей рух. 
До причин сепаратизму в політиці на-
лежить і культурно-етнічний поділ, 
який існує в багатонаціональному (по-
ліетнічному) суспільстві. Сутність по-
літичного сепаратизму полягає в тому, 
що опозиційні сили прагнуть реалізу-
вати власні інтереси й цілі, що не збі-
гаються з офіційно визнаними й декла-
рованими. Деструктивність політич-
ного сепаратизму виявляється в 
підігріванні нерідко нічим не виправ-
даних національних емоцій, міжнаціо-
нальних конфліктів, безкомпроміс-
ності здійснення політики, широко-
маштабні дії тощо. Серед партій, що 
сповідують політичний сепаратизм, 
слід відзначити Партію свободи в Авс-
трії, Лігу Півночі та народну партію 
Південного Тріолю в Італії, ЕТА в Іс-
панії, ІРА в Ірландії. 

До дискримінаційно трансформова-
них типів Е. належить культурний ім-
періалізм, який розглядається як 
практика нав’язування культури або 
мови однієї нації іншій, ґрунтуючись 
на економічній та військовій могут-
ності. При цьому культура титульної 
“великої” нації представляється як 
прогресивна, а культура національної 
(етнічної) меншості — як недорозвине-
на, примітивна. Культурний імпе-
ріалізм може здійснюватись у вигляді 
активної політики та загального став-
лення. До засобів реалізації практики 
культурного імперіалізму слід віднес-
ти дискримінацію регіональних та міс-
цевих мов; переслідування місцевих 
конфесій; масове переселення іноет-
нічного населення; знищення чи виг-
нання за кордон інодумців тощо. Іг-
норування національно-культурної 
самобутності народів, прагнення їх 
зберегти, стає визначальною переду-
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мовою сучасного політичного сепара-
тизму і територіальне відокремлення у 
більшості випадків розглядається як 
єдиний засіб самозбереження само-
стійної етнічної одиниці. 

Одним із напрямів сепаратизму 
виступає сецесія — форма територіаль-
ного сепаратизму, сутністю якої є на-
магання здійснити програму відокрем-
лення територіальної чи національної 
одиниці від однієї держави на користь 
іншої, часто з метою утворення влас-
ної. Виникає здебільшого на національ-
но-етнічному ґрунті у зв’язку з правом 
нації на самовизначення, відповідно до 
якого народи і нації мають природне 
право на сецесію як вияв демократич-
них міжнаціональних стосунків. При 
сецесії територія, заселена етнічною 
меншістю, виокремлюється зі складу 
держави, внаслідок чого етнічний 
склад населення двох територій (як ві-
докремленої, так і тієї, з якої відокрем-
люється) стає більшою мірою гомоген-
ним, тобто усувається, або значно пос-
лаблюється основа для політизації 
етнічних різноманітностей. Розрізню-
ють сецесію внутрішню (виділення те-
риторії зі складу будь-якого субдержав-
ного утворення, що залишається у 
складі держави, як це мало місце під 
час виділення кантона Юра зі складу 
кантона Берн у Швейцарії; Нагорного 
Карабаху у СРСР в 1987–1991 рр.) і 
зовнішню (виокремлення території як 
незалежної держави, наприклад, Банг-
ладеш і Пакистану). Історична практи-
ка дала зразки як етнотериторіальної 
сецесії, що здійснювалися на засадах 
двосторонньої консенсусної домовле-
ності (виокремлення Норвегії зі Швеції 
у 1905 р., розподіл СРСР, ЧСФР у 90-ті 
роки), так і насильницького односто-
роннього характеру (наприклад, у ви-
падках деколонізації, або випадках ус-
пішної війни за незалежність).

Міжнародний досвід свідчить, що 
як засіб врегулювання етнополітично-
го конфлікту, сецесія має застосування 
не у всіх політико-правових державних 
системах. Так, у федеративних держа-
вах (США, ФРН, Швейцарії, Індії та 
ін.) конституції не наділяють суб’єктів 
федерації правом одностороннього (са-
мовільного) виходу з неї, оскільки це 
не лише підриває стабільність федера-
ції загалом, а й може зашкодити інте-
ресам інших суб’єктів федерації.

Водночас радянська теорія самовиз-
начення визнавала право на вихід із 
багатонаціонального комплексу, вна-
слідок чого право на сецесію в СРСР 
стало конституційною засадою, зафік-
сованою у ст. 17 Конституції СРСР та 
ст. 14 Конституції УРСР. Головною 
причиною включення права сецесії до 
Конституції РРФСР 1918 р. та СРСР  
у 1924 р. було наголошення “добровіль-
ності” характеру міжнаціональних 
відносин у радянській державі та на-
магання Російської комуністичної пар-
тії зробити радянську Росію відкритою 
для “добровільного приєднання” ін-
ших соціалістичних країн. Деякі полі-
тико-правові документи радянської 
влади проголошували право на вільній 
вихід (сецесію): Декларація прав на-
родів Росії від 15 листопада 1917 р., 
Конституція РРФСР від 1918 р., дек-
ларація про створення СРСР та союз-
ний договір від 30 грудня 1922 р., Кон-
ституція СРСР 1936 р. Власну концеп-
цію права на сецесію запропонував 
Й. Сталін під час розробки проекту 
Конституції 1936 р. За нею союзні рес-
публіки, щоб скористатися цим пра-
вом, повинні були мати: окраїнне по-
ложення, більшість населення тієї на-
ціональності, яка творить республіку, 
і щонайменше 1 млн населення. На 
думку Й. Сталіна, за Конституцією 
мало бути закріплене право на сецесію, 
хоча, як він вважав, немає республіки, 
яка хотіла б вийти зі складу СРСР. 
Право на сецесію не мають автономні 
республіки та автономні області.

Ідею сецесії активно беруть на оз-
броєння сепаратисти, вважаючи її ви-
явом права кожного народу на само-
визначення аж до відокремлення й 
створення самостійної державної оди-
ниці.

Науковці зауважують, що практич-
не впровадження права на сецесію за-
звичай зумовлює більше питань, ніж 
дає вичерпні відповіді чи рішення. 
По-перше, виникає питання, що слід 
вважати адекватною територіальною 
одиницею, в межах якої такий “народ” 
може самовизначитись?; по-друге, 
який суб’єкт представляє народ чи на-
цію, що самовизначається? Нерідко 
сепаратизм використовують як символ 
національного відродження з метою 
досягнення інтересів певних етнополі-
тичних сил, а не як форм організації 
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внутрішньо- і зовнішньополітичного 
життя республіки; по-третє, яким чи-
ном визначити більшість, яка була б 
уповноважена приймати рішення 
щодо самовизначення (це більшість, 
яка проживає на території, з якої вио-
кремлює чи з якої виокремлюються); 
по-четверте, чи можливо передбачити, 
що одна сецесія не призведе до ланцю-
гової реакції, внаслідок чого етнічні 
меншини, які проживають на відо-
кремленій території, також не вияв-
лять бажання здійснити власне право 
на самовизначення й залишаться у 
складі вихідної держави або, у свою 
чергу, виокремитись із території, що 
виділяється (прикладом цього процесу 
може слугувати Придністров’я, Аб-
хазія, Боснія). 

До особливо небезпечних типів Е. 
належить фундаменталізм як крайня 
консервативна течія, в якій тісно пере-
плітаються націоналістичні та консер-
вативні домагання, носіями яких ста-
ють суспільно-політичні та релігійні 
рухи і організації, що чітко демонстру-
ють свою прихильність до правокон-
сервативних ідейно-політичних погля-
дів. Вперше термін “фундамента лізм” 
було застосовано для характеристики 
консервативного крила в сучасному 
протестантизмі, спрямованого проти 
ліберального протестантського раціо-
налізму, який допускав “вільності” в 
трактуванні Священного писання, Біб-
лії. Власні ідеологічні витоки та ор-
ганізаційні основи фундаменталізм 
веде безпосередньо від пресвітеріан, 
баптистів, методистів південних 
штатів США з 20-х років ХХ ст. Пере-
дувало цьому широке розповсюдження 
у 1910–1912 рр. серії анонімних бро-
шур, в яких таврувалася будь-яка 
спроба критики або раціоналістичного 
трактування Євангелія. Фундамента-
лісти вимагали від протестантів усього 
світу повернення до чистоти релігії, 
християнських святинь. З початку 
20-х років ХХ ст. фундаменталісти 
півдня США оформляються як релігій-
на течія і поступово перетворюються в 
провідну політичну силу, започаткову-
ючи активний наступ на будь-яку 
спробу наукового пояснення світу, 
протиставляючи науці релігійні авто-
ритети та їх постулати. 

Із часом фундаменталізм розпов-
сюджується за межі США. У 1919 р. 

створюється Всесвітня асоціація фун-
даменталістів. На противагу Всесвіт-
ній раді церков фундаменталісти у 
1948 р. перетворили свою Асоціацію у 
Міжнародну раду християнських цер-
ков, до складу якої увійшло 140 про-
тестантських церков різних країн. 
Через своїх представників в органах 
влади і громадсько-політичних органі-
зацій фундаменталізм істотно впливав 
на суспільне життя і політику бага тьох 
країн світу.

Наприкінці 60-х — на початку 70-х 
років ХХ ст. фундаменталізм “збага-
тився” ще однією ультраконсерва-
тивною течією із світової релігії — ісла-
му — фундаменталізмом мусульмансь-
ким. Сутністю цього напряму став 
пошук шляхів повернення у золотий 
вік ісламської цивілізації на засадах 
незаперечного виконання усіма члена-
ми суспільства постулатів Корану і 
Суни. Фундаменталізм мусульмансь-
кий отримав назву ісламського відрод-
ження і поступово з виступів на захист 
мусульманства перетворився в органі-
зований політичний рух. Його розпов-
сюдженню сприяла перемога клери-
кальної революції в Ірані і створення 
там теократичної держави. У 80-х ро-
ках ХХ ст. ісламські фундаменталісти 
розпочали збройну боротьбу проти 
політичних режимів Афганістану, Ал-
жиру, а також застосували тероризм 
як зброю політичної боротьби у бага-
тьох інших мусульманських країнах і 
за їх межами.

Будучи консервативною ідеологією 
і екстремістським рухом, фундамен-
талізм мусульманський близький до 
сектантства з усією його антисуспіль-
ною атрибутикою. Вчені відзначають 
активізацію мусульманського фунда-
менталізму наприкінці ХХ ст., яку по-
яснюють прискореною модернізацією 
багатьох мусульманських країн, що 
веде до загострення соціально-еконо-
мічних і політичних суперечностей, 
зростання впливу цих країн в ісламсь-
кому світі, а також посилення тенден-
ції до єднання ісламських держав за 
релігійною ознакою. При цьому вио-
кремлюють два крила мусульмансько-
го фундаменталізму. Представники 
першого стоять на засадах готовності 
діяти і діють, спираючись на силу, вва-
жаючи насилля чи не єдиним засобом 
здійснення планів будівництва “чисто-
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го ісламського суспільства”, в якому 
мають реалізовуватися принципи со-
ціальної справедливості. На думку 
прихильників цього напряму, влада 
більшості мусульманських країн не 
виконує призначень Всевишнього, яки-
ми й пояснюють усі біди ісламського 
світу. Тому вихід із ситуації, що скла-
лася, вони вбачають у незаперечному 
насадженні ісламської системи прав-
ління. Також прихильники цього на-
пряму опановані пристрастю будь-яки-
ми заходами “допомогти” мусульма-
нам не мусульманських держав стати 
на ісламський шлях розвитку. Другий 
напрям, поміркований, об’єднує при-
хильників, які виступають за мирні 
політичні спроби діяльності, і пере-
дусім пропаганду, ісламське просвіт-
ництво, співробітництво з правлячими 
колами мусульманських країн, сприя-
ючи тому, що вони поступово стали на 
шлях ісламізації різноманітних сторін 
суспільного життя. Крім зазначених 
типів етнократії, науковці вирізняють 
й інші типи, які уособлюють прихо-
вані, затаємничо скриті дієві й функ-
ціонуючі вияви етнократизму. До них 
можна насамперед віднести таке яви-
ще, як етнізм, під яким слід розрізня-
ти форму часткової, нерідко прихова-
ної та закамуфльованої (замаскованої) 
політики, здійснюваної офіційними 
державними структурами стосовно ін-
ших народів, націй, із застосуванням 
такого широкого спектра заходів, як: 
прихована ворожнеча до правового 
виправдання державних акцій; под-
війна бухгалтерія під час розв’язання 
етнічних проблем; вияви побутового 
шовінізму до підготовки етнічних кон-
фліктів та війн. Етнізм виражається в 
етнокультурному, етнопсихологічно-
му, етноправовому насильстві стосовно 
представників інших націй. 

Одним з латентних типів етнократії 
можна вважати етнонігілізм — полі-
тичну практику відкритого й безапе-
ляційного ігнорування та відторгнен-
ня спільного життєвого досвіду з інши-
ми народами та націями. Прикладом 
політики етнонігілізму є діяльність 
Національного фронту Азербайджану 
наприкінці 80-х — на початку 90-х 
років, коли організовувалися напади 
на військові частини, здійснювалися 
пограбування складів і особистого май-
на, вбивство військовослужбовців та 

зґвалтування членів їхніх сімей. Під 
час цієї вакханалії, що набула ознак 
епідемії, військові частини Радянської 
армії стали об’єктом ворожих фортець 
серед розбурханого моря “відродженої 
національної самосвідомості”.

Акаєв А. В. Этнополитическая конфликтология: 
анализ и менеджмент. Учеб. пособие. — М.; Тощен-
ко Ж. Т. Этнократия: История и современность. Со-
циологические очерки. — М., 2003.

О. Антонюк

Етнократологія (ethnocratology, 
від грец. ethnos — плем’я, народ, 
kratos — влада і logos — слово, вчен-
ня) — фактично нове вчення, наука 
про владу, яке сформувалося недавно. 
Е. досліджує складні і суперечливі 
процеси взаємодії різноманітних ет-
носів, які намагаються або мають за 
мету встановлення свого політичного 
впливу над іншими, досягнути їх під-
порядкування. Ідеалом такої взаємодії 
є утвердження цивілізованого рівно-
правного зв’язку народів і рас, які 
прагнуть інтеграції, співробітництва, 
координації своєї соціальної діяль-
ності за допомогою розумного і ефек-
тивного використання можливостей 
влади, владних структур.

Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Ри-
маренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Рима-
ренка.– К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратоло-
гический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Етнокультурна політика — на-
прям державної діяльності і невідділь-
на складова офіційної культурної 
політики в Україні, спрямованої на 
від род ження й розвиток культур етно-
компонентів українського соціуму (ет-
нічних українців, національних мен-
шин, кримськотатарського народу). 
Цим українська держава, будуючи де-
мократичне суспільство, обрала шлях 
полікультурного розвитку суспільства 
і закріпила його в Основному Законі.

Е. п. України характеризується та-
кими аспектами: по-перше, в умовах 
незалежності закладаються певні осно-
ви етнополітики, які б надали проце-
сам національно-культурного від род-
ження невідворотного поступу, еволю-
ційного, а не вибухового характеру, 
аби люди різної етнічної належності не 
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сприймали свої етнічні інтереси як су-
перечливі або ворожі один одному; по-
друге, важливо, щоб громадяни Украї-
ни були впевнені у захищеності влас-
них етнічних прав та інтересів з боку 
державних і політичних інститутів 
Української держави. Саме це дає змо-
гу зберігати в українському суспільс-
тві міжетнічну злагоду, національну 
довіру і політичну стабільність, про-
тидіяти руйнівним силам сепаратиз-
му, консолідувати зусилля для розбу-
дови суверенної України.

Від самопочуття українців зале-
жить етнокультурний розвиток усіх 
національних меншин і міжетнічна 
злагода в суспільстві. Загалом повер-
нення українській духовно-культур-
ній етнічності належного місця у роз-
витку суспільства є процесом склад-
ним і специфічним. Сутність його 
така: заходами держави, громадських 
організацій, творчих колективів, за-
собів масової інформації, діяльністю 
широкого загалу інтелігенції тощо 
важливо домагатися звільнення ук-
раїнської етнічності від деформацій 
минулого, повернення звичаям, обря-
дам, традиціям українців природної 
незаідеологізованої функції відтворен-
ня світосприймання — складової і не-
від’ємної частини їхньої ментальності, 
що відрізняє українців від інших на-
родів; відродження й утвердження ук-
раїнської етнічності має відбуватися 
толерантно, гідно сприйматися пред-
ставниками інших етносів, передусім 
тих, які живуть поруч; розвиваючи ду-
ховно-культурну сферу, держава по-
винна забезпечувати полікультурний 
розвиток суспільства, в якому прожи-
ває, крім українців, ще й іноетнічне 
населення; перед Україною стоїть за-
вдання забезпечити формування в ук-
раїнців нової, ширшої за суто етнічну 
національної ідентичності, не знищу-
ючи у ній того позитивного, що було за 
“старих часів”.

Цей важливий напрям консолідації 
та розвитку української нації нині пе-
реживає реформування, що зокрема 
зумовлено: а) змінами в соціально-
політичному устрої держави, суспіль-
ній свідомості, переходом до ринкових 
відносин, необхідністю запроваджен-
ня якісно нових принципів організації 
роботи щодо задоволення духовних за-
питів суспільства; б) тривалою еконо-

мічною кризою, що призводить до ско-
рочення асигнувань на потреби куль-
тури.

На сучасному етапі держава, її Ос-
новний Закон, загалом уся політико-
правова база в Україні реально гаран-
тують свободу мистецької творчості, 
широкий доступ громадян до всього 
комплексу культурних надбань наро-
ду, збереження історичної і культурної 
спадщини. Указами Президента Ук-
раїни провідним закладам культури 
надано статус національних із забезпе-
ченням необхідних умов для їх успіш-
ної творчої діяльності. Значну увагу 
питанням відродження та розвитку 
культури приділено Програмою уряду 
України. З метою сприяння митцям 
і виконавцям України, талановитій 
творчій молоді встановлено іменні сти-
пендії Президента України та стипен-
дії видатним діячам культури.

Культурна діяльність в Україні 
спрямована на реалізацію у повному 
обсязі вимог Конституції щодо кон-
солідації і розвитку української нації, 
її історичної свідомості, традицій, 
культури, мови, гарантій свободи 
культурної, художньої творчості, збе-
реження культурної спадщини.

Стратегічним завданням у культур-
ній діяльності є піднесення ролі куль-
турно-мистецької сфери у державо твор-
чих процесах, формуванні структур 
громадянського суспільства, єдиного 
духовного простору, утвердженні гу-
маністичних цінностей, високої мо-
ралі, національної свідомості та пат-
ріотизму, подолання негативних явищ 
та сприяння позитивним тенденціям у 
духовній сфері суспільного буття Ук-
раїни. Держава насамперед відповідає 
за створення правових, фінансово-гос-
подарських, творчих, адміністратив-
но-управлінських умов з метою збере-
ження і всебічного розвитку українсь-
кої культури як важливого чинника 
розбудови повноцінного, демократич-
ного суспільства, основи формування 
цілісної культурно-національної іден-
тичності. Ця політика ґрунтується на 
таких засадничих принципах: само-
цінності та незалежності культури і 
мистецтва в усіх їх численних виявах; 
необхідності відродження, збереження 
і розвитку основних духовних осеред-
ків, які забезпечують еталонний рі-
вень культури, її належне місце у сві-
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товому культурному просторі, є голов-
ним чинником у формуванні високих 
естетичних і етичних критеріїв ук-
раїнського суспільства; творенні єди-
ного загальнонаціонального інформа-
ційно-культурного простору як одного 
з найважливіших консолідуючих чин-
ників у справі розбудови української 
держави; збереженні та модернізації 
культурної інфраструктури з перехо-
дом на нові форми роботи в умовах 
ринкової економіки; забезпеченні дер-
жавної підтримки та сприятливого 
господарського режиму для культур-
но-мистецьких організацій, об’єднань 
окремих митців, незалежно від підпо-
рядкування чи форми власності; забез-
печенні активного функціонування 
української мови в усіх сферах куль-
турного життя держави; збереженні 
національної культурної спадщини 
(рухомих і нерухомих пам’яток історії 
та культури, музеїв, заповідників, біб-
ліотечних і архівних фондів) як основи 
національної культури; піклуванні 
про подальший розвиток традиційних 
культур як українців, так і представ-
ників інших етносів, які живуть в Ук-
раїні.

В умовах масштабних політико-еко-
номічних реформ держава повинна: по-
перше, забезпечити структурне рефор-
мування культурної сфери; по-друге, 
створити єдину національну культурну 
систему для збереження духовних здо-
бутків українців, їх традиційних цін-
ностей з одночасною модернізацією 
культурного життя суспільства.

Зусилля суб’єктів етнокультурного 
процесу у реформуванні культурно-
мистецької галузі українського сус-
пільства зосереджені на таких основ-
них напрямах. Насамперед на створен-
ні нової правової бази для культури, 
мистецтва, суміжних сфер суспільного 
життя, що відповідала б сучасним сві-
товим вимогам та українським особли-
востям. Нині ухвалено низку галузе-
вих законодавчих актів, починаючи з 
Основ законодавства України про 
культуру і аж до законів про бібліоте-
ки і бібліотечну справу; про музеї та 
музейну справу; творчі спілки; кінема-
тографію; благодійництво; вивезення і 
ввезення культурних цінностей. Реалі-
зується конституційна гарантія свобо-
ди совісті. В Україні відбувається про-
цес повернення віруючим культових 

споруд, відродження і будівництва но-
вих храмів. Робляться також вагомі 
кроки у справі реформування системи 
організації культурного життя, визна-
чено пріоритети державної політики в 
галузі, здійснено істотні зрушення у 
збереженні й підтримці центрів духов-
ного життя, розроблено Концептуаль-
ні напрями розвитку української куль-
тури, якими акцентовано увагу на 
тому, що культура українського соціу-
му є важливий чинник системи на-
ціональної безпеки. Зокрема, вона 
відіграє вирішальне значення у про-
тистоянні таким негативним виявам, 
як культ насильства, політичний екс-
тремізм, ксенофобія, злочинність і мо-
ральна деградація, особливо серед мо-
лоді. І нарешті, зосереджено увагу на 
реорганізації майнових і фінансово-
господарчих взаємин у культурній 
сфері з метою приведення їх відповід-
но до загальних напрямів суспільно-
економічних реформ; заохоченні ста-
новлення й зміцнення мережі недер-
жавних, незалежних куль турно-мис-
тецьких організацій (творчих спілок, 
фундацій, професійних гільдій, вико-
навчих колективів тощо), які забезпе-
чують здоровий розвиток культури че-
рез розмаїття творчих, господарських, 
адміністративно-правових форм її іс-
нування, через множинність каналів її 
підтримки суспільством і державою.

Особливо багато уваги в Україні 
приділяють виробленню ефективної 
державної мовної політики, що мож-
ливо лише на основі постійного всебіч-
ного аналізу та об’єктивної оцінки ре-
альної мовної ситуації в країні.

Із здобуттям незалежності в Україні 
розпочався процес українського мов-
ного відродження, мовної реабілітації 
громадян України. Цьому сприяло 
конституційне закріплення держав-
ності української мови та здійснення 
низки заходів Президента України і 
Кабінету Міністрів України, спрямо-
ваних на піднесення престижу та імід-
жу української мови у суспільному 
житті. Головні завдання, які визначе-
но в них, передусім спрямовані на: 
аналіз стану і тенденцій розширення 
сфери функціонування української 
мови у контексті етномовної ситуації в 
різних регіонах України; пошук мож-
ливостей державної і недержавної фі-
нансової та матеріальної підтримки 
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розвитку української мови в умовах 
ринкової економіки; вдосконалення 
системи підготовки спеціалістів — 
представників національних меншин з 
метою поліпшення їх знань з українсь-
кої мови; визначення основних шляхів 
створення умов для нормального фун-
кціонування української мови та роз-
витку її як державної, творчо вико-
риставши для цього досвід інших 
країн; вдосконалення законодавства у 
мовній сфері та розроблення норматив-
но-правових актів, що регулювали б 
застосування української мови в усіх 
галузях суспільного життя України; 
комплектування фондів наукових, ма-
сових і технічних бібліотек українсь-
кою літературою та спеціалізованою 
літературою з української мови; впо-
рядкування діяльності архівів і збіль-
шення каналів користування різними 
видами інформації українською мо-
вою; створення системи україномов-
ної документації для використання у 
господарсько-економічній діяльності 
суб’єктів права власності та об’єднань 
громадян.

Особливою сферою діяльності ук-
раїнської держави є піклування про 
відродження, збереження і розвиток 
поряд з українською культурою куль-
тур національних меншин, які живуть 
в Україні, і на цій основі — про забез-
печення етнокультурного багатства, 
подальшого підвищення ролі духовно-
культурної сфери у суспільстві.

Духовно-культурне відродження 
етнічних спільнот в Україні здійс-
нюється на концептуальних засадах, 
які ґрунтуються на демократичному 
законодавстві, міжнародних правових 
актах і внутрішньому законодавстві з 
питань міжетнічних і міжнаціональ-
них відносин. Сутність їх полягає в на-
ступному: свобода вибору кожною ет-
нічною групою свого шляху в процесах 
державотворення; усвідомлення нею 
власного унікального місця в соціо-
культурному середовищі; створення 
суб’єктами державотворення реальних 
можливостей для духовного взаємо-
збагачення національностей.

Реалізація прав національних мен-
шин в Україні здійснюється відповідно 
до принципу верховенства міжнарод-
них стандартів і вітчизняного законо-
давства. Виважена Е. п. дала змогу за-
безпечити громадянський мир дер-

жаві, здійснювати постійний пошук 
шляхів запобігання конфліктам на 
між етнічній основі. Така державниць-
ка позиція цілком відповідає принци-
повим засадам міжнародної етнополі-
тики, вимогам норм міжнародно-пра-
вових документів, у яких поряд з 
основними засадами прав національ-
них меншин окреслюються права щодо 
збереження і розвитку їхньої духовно-
культурної сфери, а саме: пов’язані з 
використанням мови, свободи користу-
вання нею у приватному порядку і пуб-
лічно; вільного самовираження, отри-
мання і поширення інформації та ідей 
за допомогою власних інформаційних 
засобів; користування мовою меншості 
у відносинах із владою, зокрема в су-
дах, якщо меншість становить значну 
частину населення в окремих регіонах 
або в масштабах країни; навчання за 
наявності умов викладання рідною мо-
вою в державних школах; створення 
власних навчальних закладів на влас-
ні кошти із здійсненням контролю за 
навчальними планами; відновлення, 
за необхідності, споконвічних геогра-
фічних найменувань мовою меншин, а 
також використання мови корінного 
населення на дорожніх і вуличних зна-
ках і вивісках.

На сучасному етапі задоволення 
культурно-мистецьких потреб іноет-
нічних громадян здійснюється згідно з 
Комплексними заходами щодо розвит-
ку культур національних меншин Ук-
раїни на період до 2005 р. (затверджені 
віце-прем’єр-міністром України 30 січ-
ня 2002 р. № 1246/96). У них визначе-
но такі завдання: розширення держав-
ної підтримки друкованих видань і те-
лерадіоорганізацій, що висвітлюють 
діяльність національно-культурних то-
вариств; організація збільшення часу 
мовлення мовами національних мен-
шин України; надання підтримки за-
значеним товариствам у заснуванні 
періодичних видань із регіональною 
сферою розповсюдження; створення в 
краєзнавчих музеях, розташованих в 
обласних центрах, експозицій, при-
свячених історії та культурі націо-
нальних меншин України, які прожи-
вають на відповідній території; надан-
ня підтримки аматорським творчим 
колективам, які зберігають, розвива-
ють і пропагують культуру, традиції, 
звичаї і обряди національних меншин 
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України, залучення таких колективів 
до участі в реалізації регіональних і 
загальнодержавних програм культур-
ного розвитку; поліпшення системи 
підготовки педагогічних кадрів для за-
гальноосвітніх навчальних закладів, у 
яких викладання навчальних пред-
метів здійснюється мовами національ-
них меншин.

Президент України зобов’язав роз-
робити та здійснити заходи щодо за-
безпечення реалізації права національ-
них меншин України на національно-
культурну автономію, вжити заходів 
щодо прискорення прийняття Верхов-
ною Радою України Концепції держав-
ної етнонаціональної політики Украї-
ни, законів з питань поліпшення умов 
розвитку та застосування мов в Ук-
раїні, а також з питань вдосконалення 
законодавства про національні менши-
ни України. Президент звернув увагу 
державних адміністрацій, разом з від-
повідними органами місцевого само-
врядування, на необхідність розгляну-
ти можливість безоплатного надання 
будівель і споруд, що перебувають у 
державній та комунальній власності, 
для проведення національно-культур-
ними товариствами культурологічних, 
освітніх, науково-просвітницьких та 
інших заходів.

Стратегічні завдання, сформульо-
вані Президентом, конкретизувалися 
у зазначених комплексних заходах Ка-
бінету Міністрів України, до реалізації 
яких залучені органи виконавчої вла-
ди, державні адміністрації, громадські 
організації національних меншин.

Антонюк О. В. Полікультурність як об’єктивний 
чинник консолідації українського суспільства // 
Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і полі-
тичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, 2000. — Вип. 8; Євтух В. Б. 
Державна етнополітика в Україні: правничий та 
культурологічний аспекти. — К., 1997; Леоно-
ва А. О. Органи виконавчої влади України і сучас-
на етнокультурна політика. Нові підходи, проблеми 
// Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни. — 2003. — № 1.

О. Антонюк

Етнолінгвістика (від грец. eth
nos — народ, плем’я і лат. lingua — 
мова) — розділ мовознавства, що до-
сліджує відображення етнічних особ-
ливостей народу в його мовній системі. 

Е. вивчає відносини між мовою та її 
носіями, взаємодію мовних та етніч-
них чинників в історичній генезі.

Історія кожної мови нерозривно по-
в’язана з історією її носіїв-етносів, ос-
кільки кожен етнос продукував власне 
мовлення, а отже й мову. Мова кожно-
го етносу має власне коріння та особ-
ливості розвитку. Етнічна мова вели-
кого етносу може ділитися на діалекти 
(від грец. dialektos — розмова), носія-
ми яких найчастіше бувають представ-
ники етнографічних груп цього етносу 
(для українського етносу це лемки, 
бойки, гуцули та ін.). При цьому як за-
гальноетнічна (а отже, й літературна) 
мова використовує один із територіаль-
них діалектів (в Україні це середньо-
наддніпрянський варіант мовної сис-
теми або київсько-полтавський діа-
лект). Приміром із територіальних 
діалектів народної латинської мови, 
що поширилася свого часу в межах 
Римської імперії та існувала в країнах 
Західної Європи, утворилися в середні 
віки романські мови, більшість з яких 
стали державними мовами: іспанська, 
португальська, каталонська, прован-
сальська, французька, в яких, із часом 
виникали нові місцеві діалекти та 
говірки, як свідчення розвитку мов-
лення. Саме в народному мовленні ви-
никають ті специфічні фонетичні, гра-
матичні, лексичні риси, які згодом 
стають характерними особливостями 
тієї чи іншої етнічної мови, зокрема, й 
української, яка, на переконання до-
слідників, набула самостійної історії 
як мови українського народу на зламі 
ХІ–ХІІ ст.

Започаткував сучасну українську 
літературну мову І. Котляревський, а 
основоположником став Т. Шевченко. 
До них існувала староукраїнська пи-
семна мова (ХІІІ–ХVIII ст.), що сфор-
мувалася на основі давньоруських 
мовно-літературних традицій і впливу 
живого народного мовлення. Стан ук-
раїнської національної мови на її су-
часному етапі визначається як загаль-
ними особливостями мовної ситуації в 
країні, так і станом, і тенденціями роз-
витку її літературної мови й націо-
нальної культури взагалі.

Білецький А. О. Про мову і мовознавство. — К., 
1997; Великий тлумачний словник сучасної ук-
раїнської мови. — К., 2001. Півторак Г. Коли ж 
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 виникла українська мова? // Студії з україністи-
ки. — К., 2002. — Вип. 1; Півторак Г. Українці: звід-
ки ми і наша мова. — К., 1993.

А. Черній 

Етнологія релігії — сфера релі гіє-
знавчої науки, що комплексно дослід-
жує етнічні корені релігії, тобто систе-
му відносин “релігія — етнос” у всьому 
різноманітті їх форм, видів, типів в оз-
наченому історичному вимірі. Тобто 
Е. р., з одного боку, з’ясовує комплекс-
ний вплив релігії на формування озна-
ченого етносу, а з іншого, — досліджує 
шляхи і методи формування певним 
етносам своєї релігії, зміни, які він 
вносить у чужі релігійні форми, спри-
ймаючи їх як власні. Е. р. дає мож-
ливість виявити й комплексно дослі-
дити те, що надає й чим збагачує конк-
ретну релігійну форму означена 
етнічність і яким чином під впливом 
різних чинників розвитку конкретно-
го етносу змінюються релігійні пере-
конання і релігійна практика; що від-
бувається з конкретною релігійною 
формою, коли етнічна спільнота, яка 
сповідує її, втрачає свою національну 
ідентифікацію, розчиняється серед ін-
ших етносів або переростає межі остан-
нього; яким шляхом і чому на зміну 
етнізму в релігії приходить і утверд-
жується релігійний космополітизм 
тощо. Е. р. досліджує, яким чином 
релігійні символи, ритуали, догмати, 
святі місця об’єднують певні соціальні 
системи, виконуючи своєрідним чином 
інтегративну функцію, і, навпаки, за 
яких обставин вони породжують конф-
лікти між певними релігійними група-
ми одного й того самого етносу. При-
кладом можуть бути етнічні конфлік-
ти в Північні Ірландії між католиками 
і протестантами, у Лівані між араба-
ми-християнами й арабами-мусульма-
нами або на Балканах між православ-
ними сербами і хорватами-мусульма-
нами.

Е. р. всебічно виявляє закономір-
ності, за яких етнос і релігія розвива-
ються у своїй взаємодії, розкриває діа-
лектичні зв’язки між певним типом 
етнічної спільноти та різновидом ре-
лігійного утворення, особливості взає-
мозалежності типу релігійного утво-
рення і різновиду етносу. Комплексно 
досліджує етнорелігійну свідомість, її 
структуру, механізми вияву етноре-

лігійної належності, зміни, що відбу-
ваються в ній. З’ясовує міру впливу 
рівня самоусвідомлення особою своєї 
релігійності на визнання нею власної 
національної належності, тобто рівня 
етнічної та релігійної ідентичності.

Е. р. досліджує перспективи етно-
релігійного розвитку, зокрема харак-
тер і форми взаємозв’язків і взаємо-
впливів етносу й релігії у найближчі 
часи, а також на перспективу у світлі 
проблем глобалізації населення плане-
ти тощо.

Здіорук С. Специфіка взаємовпливу етнічного і 
релігійного (на матеріалах України). — К., 1992; 
Ипатов А. Этноконфессиональная общность как 
социальное явление. — М., 1980; Филипович Л. 
Етнологія релігії. — К., 2000; Этнические и религи-
озные конфликты в Европе. — М., 1997.

А. Черній 

Етнонім — словесне позначення 
якого-небудь етносу (нації, народу, на-
родності, племені). Наприклад, украї-
нець, татарин, половець, білий хорват 
та ін.

Ю. Бондар

Етноойкумена (від грец. oikume
ne — заселена частина суші) — тери-
торія, на якій плем’я перетворилося в 
етнічну, а згодом національну спільно-
ту. Термін “Е.” не є тотожним з понят-
тям “етноплацента”, що означає місце 
народження племені або народу. Впер-
ше опис ойкумени зустрічається в дав-
ньогрецького вченого Гекатія Мілетсь-
кого в VI ст. до н. е., що включав у це 
поняття відому грекам частину Землі з 
центром в Елладі. Е. — це не просто 
частина заселеної людьми землі, а те-
риторія, на якій проживають люди 
спорідненого етноісторичного поход-
ження. Внаслідок різноманітних соціа-
льно-політичних явищ (війни, держа-
вотворення, економіко-господарського 
переміщення тощо) народи могли по-
кинути свою етноплаценту, оселитися 
на нових територіях, де продовжили 
процес етнонаціобудівництва, створив-
ши свої Е. Відповідно, якщо етнопла-
центи споріднених народів географіч-
но розташовані поряд, то їхні Е. мо-
жуть бути досить віддаленими одна від 
одної. Так, етноплаценти угро-фінсь-
ких народів колись розташовувалися 
на великому просторі між Волгою і 
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Об’ю, а їхні Е. нині знаходяться в різ-
них місцях планети: в угорців у центрі 
Європи (Панонії), у фінів — у Східній 
Скандинавії, в естонців — Північно-
Східній Балтії, мордви — у Верхньому 
Поволжі тощо. В результаті цього Е. 
не є етнічно “чистою” і “своєю” для 
цих народів. У світі існують народи, 
які перемістилися зі своїх етнопла-
цент, а також ті, які на них залишили-
ся. Зокрема, до останніх належать ук-
раїнці. Народ, який зберіг за собою 
власну етноплаценту (народ-абориген, 
або автохтон) міг її розширити за раху-
нок природного, невимушеного приєд-
нання до себе, або згуртування навко-
ло себе народів, з якими об’єднався в 
нову етноісторичну спільноту. На ос-
нові об’єднання етноплацент цих на-
родів утворюється спільна Е., на якій 
народ-інтегратор є титульним. Народ, 
який залишив свою етноплаценту і 
створив Е. на новій “чужій” території, 
витіснивши, або поєднавшись з авто-
хтонним населенням є народом-маргі-
налом, що також може відігравати 
роль титульного етносу. 

Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Ри-
маренко, В. І. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Рима-
ренка. — К., 2000; Основи етнодержавознавства: 
Підручник / За ред. Ю. І. Римаренка. — К.,1997.

В. Деревінський

Етноплацента — історико-геогра-
фічне місце зародження якогось наро-
ду, місце його родоначального поход-
ження, виникнення, “появи на світ 
Божий”. У вузькому та власному зна-
ченні слова — це і є “історична бать-
ківщина” цього народу. Етноплацент-
не виникнення народу відбувається на 
стадії роду. Народи, які створили свою 
Е. в дописемну добу, називають “доіс-
торичними”, до нашої ери — “етнічни-
ми”, в нашу еру і одночасно із форму-
ванням рас, світових релігій — “мла-
доісторичними”, в післяренесансну 
добу — “новоісторичними”.

Небагато народів — навіть найдрев-
ніших — залишалося на своїй Е., біль-
шість переміщалося й рідко хто туди 
повертався. Тому пошуки прабатьків-
щини будь-якою ціною (найчастіше — 
через війни, насильницьке “відновлен-
ня статус-кво”, конфліктне “повернен-
ня на історичний терен буття”, 
геноцидне “усунення неаборигенів”, 

визначення нинішніми політиками 
“першорядних”, “другорядних” та ін-
ших “розрядів” народів, що нині опи-
нилися на одній геополітичній площі, 
і т. ін.) не є позитивною політичною 
орієнтацією, а, на жаль, є політичною 
історією багатьох народів. Точне ж 
визначення кожним народом своєї ни-
нішньої стадії соціоцивілі заційної зрі-
лості, адекватна само ідентифікація в 
контексті з іншими народами (за ра-
сою, етносімейством, мовним ареалом, 
геополітичною засвоєністю терену, ти-
пом культури, критеріями та ознака-
ми тощо), виявлення генезисної лінії 
походження та етноплацентне зарод-
ження є передумовою мирного статусу 
та злагоди в суспільствах і регіонах, 
запорукою стабільного політичного 
розвитку країн і держав взагалі та ба-
гатоетнічних зокрема.

Етнополітичний розвиток України: досвід, про-
блеми, перспективи / Ю. Шаповал, І. Курас, 
Л. Нагорна та ін., НАН України. Ін-т нац. відносин і 
політології. — К., 1997; Міграційні  процеси в су-
часному світі: світовий, регіональний виміри (По-
нятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та 
практика): Енцикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За 
ред. Ю. Римаренка. — К., 1998.

С. Бойко 

Етнополітика — система законо-
давчих, організаційних та ідеологіч-
них заходів, що здійснюються держа-
вою, партіями, громадськими органі-
заціями, спрямованих на задоволення 
потреб суб’єктів етнополітичного про-
цесу, пов’язаних із специфікою їхньо-
го етнокультурного розвитку; регулю-
вання міжнаціональних (міжетнічних) 
відносин; усунення чинників міжет-
нічної напруженості й міжетнічних 
конфліктів.

Е. — цілеспрямована діяльність що-
до регулювання взаємин між держа-
вою, партіями, громадськими органі-
заціями та етнічними спільностями, 
яка закріплена у відповідних політич-
них документах і правових актах дер-
жави.

Як науковий термін “Е.” була за-
проваджена в зарубіжне суспільство-
знавство наприкінці 60-х — на почат-
ку 70-х років ХХ ст. західними політо-
логами, що було спричинено етнічним 
ренесансом, який охопив фактично усі 
країни Європи й Америки.

Етноплацента



177

Е. виокремлюється у два відносно 
самостійних, але не взаємовиключних 
види діяльності: політична участь і 
політичне функціонування.

Перший вид діяльності передбачає 
участь етнічних спільнот у політично-
му житті суспільства; їх можливе полі-
тичне структурування та вияв і реалі-
зацію інтересів основних суб’єктів ет-
нополітики навколо питань розподілу 
влади, соціальних і матеріальних благ, 
збереження і розвитку власної іден-
тичності; особливості політичної по-
ведінки етнічних спільностей. Це, зок-
рема, участь у виборах, референдумах, 
демонстраціях, маніфестаціях, мітин-
гах, зборах тощо.

Політичне функціонування роз-
глядається як професійна політична 
дія ль ність, спрямована, по-перше, на 
формування політико-правової бази 
(наукових, ідеологічних, політико-пар-
тійних засад) Е.; по-друге, на створен-
ня різноманітних політичних інсти-
тутів, що діють в управлінській сфері 
етнополітичних процесів; по-третє, на 
розробку та впровадження державою 
(її структурами) заходів  регулювання і 
вдосконалення міжнаціональних (між-
етнічних) відносин в етнополітичному 
організмі. Сюди належить парламент-
ська, державно-управлінська, му-
ніципально-управлінська діяльність, 
етнополітичний менеджмент. Ці аспек-
ти політичного функціонування тісно 
взаємопов’язані, оскільки через удос-
коналення системи політичних інсти-
тутів на основі чіткого визначення їх-
ньої правової компетенції забезпе-
чується високий рівень ефективності 
управління етнонаціональною сферою 
суспільства.

Е. характеризується метою, зміс-
том, спрямованістю, формами, метода-
ми здійснення, результатами.

Метою Е. може бути національна 
консолідація на основі створення рів-
них можливостей для участі всіх гро-
мадян у державотворчих процесах сус-
пільства незалежно від ознак раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних 
переконань, статі, етнічного і соціаль-
ного походження, майнового стану, 
місця проживання, мовних або інших 
ознак; міжетнічна інтеграція; збли-
ження націй; національне відособлен-
ня; обстоювання етнічної “чистоти”; 
захист національного від впливу іно-

національного; здобуття національно-
го суверенітету тощо.

За змістом Е. буває гуманістичною, 
інтернаціоналістською, антигуманною,  
націоналістичною, великодержав но-
шовіністичною.

За спрямованістю Е. можна визна-
чити як демократичну, миротворчу, 
прогресивну, антидемократичну, тота-
літарну, руйнівну, реакційну.

Реалізація Е. може здійснюватись 
такими формами і методами: насильст-
вом, толерантністю, репресіями тощо.

Результатами Е. можуть бути зла-
года, єднання, співробітництво, друж-
ба, напруга, конфронтаційність, конф-
ліктність, недовіра, неприязнь, етніч-
на війна.

За вектором суспільного спряму-
вання етнополітична діяльність може 
бути інноваційною (націленою на впро-
вадження нових етнополітичних інсти-
тутів), стабілізуючою (зорієнтованою 
на збереження всього цінного, недопу-
щення деструктивних змін у взаєми-
нах між суб’єктами, між суб’єк тами і 
об’єктами етнополітики), консер ва-
тивною (спрямованою на збереження 
старих інститутів і форм міжетнічної 
взаємодії), реакційною (зацікавленою 
у розв’язанні етнічних проблем репре-
сивними засобами).

У розробці Е. необхідно врахувати 
певні визначальні принципи (особли-
вості, способи створення, правила по-
ведінки), покладені в її основу.

Політика в етнонаціональній сфері 
повинна насамперед узгоджуватися з 
економічною, соціальною, культурно-
освітньою, демографічною та іншими 
видами державної політики, у комп-
лексі з якими вона може бути успішно 
реалізованою і дати конкретні пози-
тивні результати.

Державна політика не матиме успі-
ху, якщо не ґрунтуватиметься на прин-
ципі рівності прав і свобод людини, не-
залежно від її національності, мови, 
ставлення до релігії, належності до со-
ціальних груп і громадських об’єд-
нань.

Важливими принципами ефектив-
ної демократичної етнополітики є та-
кож: визначення національних прав 
особи невіддільною частиною прав лю-
дини та громадянина, її основних сво-
бод; дотримання балансу загальнона-
ціональних, регіональних та етнічних 
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інтересів; забезпечення оптимального 
співвідношення задоволення етно-
культурних потреб титульної нації, 
національних (етнічних) меншин, 
корінних народів; право кожного гро-
мадянина визначати і вказувати свою 
національну належність; заборона 
будь-яких обмежень прав громадян за 
ознаками національної, мовної, со-
ціальної, релі гій ної належності; своє-
часне і мирне вирішення суперечнос-
тей і конфліктів шляхом розробки і 
реалізації узгоджувальних процедур; 
заборона громадських об’єднань і ор-
ганізацій, а також пропаганди й агіта-
ції, спрямованих на розпалювання на-
ціональної та релігійної ворожнечі; за-
хист прав та інтересів громадян за 
межами держави їхнього проживання 
згідно з нормами міжнародного права; 
підтримка власних діаспор у зарубіж-
них країнах з метою збереження і роз-
витку рідної мови, культури і націо-
нальних традицій, зміцнення їхніх 
зв’язків з Батьківщиною.

Необхідною принциповою основою 
дієвої Е. є її наукова обґрунтованість, 
що передбачає врахування у процесі її 
формування закономірностей і тенден-
цій розвитку міжнаціональних відно-
син, науково-експертне опрацювання 
питань, пов’язаних зі сферою її регу-
лювання.

У практичній реалізації Е. потрібно 
дотримуватися принципу диферен ці-
йованого підходу, враховувати: природ-
но-кліматичні умови, соціально-історич-
ні особливості формування етнічних 
спільнот, їх державності, демографічні 
та міграційні процеси, етнічний склад 
населення, співвідношення титульних і 
нетитульних національностей, конфе-
сійну характеристику, особливості на-
ціональної психології, рівень націо-
нальної, етнічної самосвідомості тощо.

Розробка Е. будь-якої держави по-
винна ґрунтуватись на таких двох 
 принципових засадах: власному істо-
ричному досвіді (позитивному й нега-
тивному) та загальновизнаній міжна-
родній практиці регулювання міжет-
нічних відносин.

Е., як і будь-яка політика, струк-
турно повинна будуватися з різних ча-
сових і просторових елементів, етапів 
реалізації, пріоритетів.

В Е. потрібно розрізняти стратегіч-
ні, розраховані на тривалий період цілі 

і завдання, що вимагають концепту-
ального підходу, програмового забез-
печення, та завдання й цілі поточного 
моменту (тактичні), що випливають з 
нинішньої ситуації та спрямовані на 
втілення в життя перших.

У процесі здійснення Е. її суб’єкти 
можуть ставити відмінні за змістом 
цілі і завдання, які зумовлюють різно-
манітні форми етнополітичної діяль-
ності в багатонаціональній (поліетніч-
ній) державі.

З боку центральної, панівної етніч-
ної спільноти та підпорядкованих їй 
офіційних органів влади можуть реалі-
зовуватись такі види етнополітичної 
поведінки:

1. Дотримування принципу етнічно-
го плюралізму як теоретичного напря-
му і такої, що ґрунтується на  ньому, 
практичної політики в етнонаціональ-
ній сфері у поліетнічному (багатонаціо-
нальному) суспільстві, сутністю якого 
є визнання рівності і самоцінності кож-
ної етнічної спільності, її права на збе-
реження своєї самобутності, на вільний 
і всебічний розвиток. На засадах плю-
ралізму держава однаково виражає, 
охороняє, забезпечує реалізацію інте-
ресів, поважає і підтримує права усіх 
етнічних груп як на індивідуальному, 
так і на груповому рівні.

2. Провадження політики, спрямо-
ваної на міжетнічну інтеграцію, яка пе-
редбачає зближення етносів-автохтонів 
та іноетнічних груп, що живуть поряд з 
ними, з метою створення єдиної для усіх 
них поліетнічної держави-нації. Цей 
процес, по-перше, не веде до їх злиття в 
єдине ціле і в ньому немає насильства. 
По-друге, інтеграція відбувається як ор-
ганічне з’єднання етнонаціональних 
об’єднань тому, що вона ґрунтується на 
їх тривалому за історичним часом і 
близькосусідському в географічному 
просторі співіснуванні, не обтяженому 
історично укоріненою, перманентною 
міжетнічною ворожнечею. По-третє, ре-
зультатом інтеграції є виникнення пев-
ної культурної, духовної, соціально-
економічної спільності (при збереженні 
основних етнічних рис її структурних 
етнокомпонентів). По-четверте, причи-
нами до активної міжетнічної інтеграції 
є різного роду чинники (виникнення 
спільної зовнішньої небезпеки, доціль-
ність об’єднання зусиль для розв’язання 
історично назрілих спільних внутріш-
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ніх проблем). По-п’яте, інтегрування не 
обов’язково повинно здійснюватись між 
генетично близькими етносами (Швей-
царія, Бельгія).

3. Реалізація у суспільстві політики 
національно-культурної, національно-
персональної, національно-територі-
альної автономії у місцях компактного 
проживання етнічних груп.

4. Федералізація держави, тобто 
провадження політики задоволення 
потреб та вимог етнічних груп щодо їх-
нього суверенного федеративного ста-
тусу з метою не допустити виходу зі 
складу державного утворення.

5. Здійснення шляхом геноциду, 
етноциду, примусової асиміляції чи 
примусової депортації політики усу-
нення з політичної арени етнічної 
спільноти, яка виступає або може у 
перспективі виступати ініціатором за-
грозливого виклику офіційній владі.

6. Депортація (вигнання, примусо-
ве виселення) центральною владою ет-
нічних груп з місця їх постійного ком-
пактного проживання і подальшого 
розселення в дисперсному стані, щоб 
не допустити можливої політичної 
консолідації цих суб’єктів етнополіти-
ки. За часів сталінської диктатури в 
40-х роках ХХ ст. в СРСР, на під-
ставі сфальсифікованих звинувачень, 
з місць свого історичного або постійно-
го проживання були переселені етнічні 
німці, турки-месхетинці, народи Чеч-
ні, Інгушетії тощо. З території сучас-
ної України в той період були депор-
товані кримські татари (близько 
200 тис.), поляки, болгари, вірмени, 
греки, німці.

7. Колонізація території етнічної 
спільноти (може бути внутрішньою чи 
зовнішньою) представниками панівної 
нації, іншою державою з метою руйну-
вання суспільного ладу аборигенів, 
зміни на власну користь етнодемогра-
фічного балансу в регіоні.

8. Здійснення політики сегрегації, 
як однієї з крайніх форм етнічної і 
расової дискримінації, обмеження у 
правах через етнічну або расову на-
лежність. Розрізняють інституціальну 
(створення спеціальних відділень для 
“чорних” або “кольорових” паралель-
них установ) та територіальну (посе-
лення етнічних спільностей на спе-
ціально відведених територіях, резер-
ваціях, гетто) сегрегацію.

Стосовно ж етнополітичної поведін-
ки етнічних груп, які найчастіше 
виступають головними суб’єктами за-
гострення етнополітичної ситуації в 
державі, то її основними формами мо-
жуть бути:

1. Добровільна етнічна асиміляція, 
у процесі якої етноси або відокремлені 
від нього невеликі групи, які опинили-
ся в іноетнічному середовищі, спри-
ймають мову і культуру іншого етносу 
зазвичай більшого, поступово з ним 
змішуються і зараховують себе до цьо-
го етносу.

2. Добровільна етнічна акультури-
зація, у процесі якої внаслідок взає-
мовпливів етнічних культур відбу-
вається сприйняття однією з культур 
(частіше тією, що менш розвинена, 
втім, є й випадки протилежного впли-
ву) елементів іншої. Цей процес є ре-
зультатом контактів між культурами, 
сприяє значному поширенню культур-
них явищ і, звичайно, веде до частко-
вої або повної асиміляції.

3. Боротьба за досягнення автоном-
ного чи федеративного статусу. При-
кладом такої поведінки може бути 
діяльність української інтелігенції із 
середини ХІХ — початку ХХ ст. 
 Зокрема, від засновників та активних 
діячів Кирило-Мефодіївського брат-
ства через М. Драгоманова і до М. Гру-
шевського та його однодумців ук-
раїнський політичний рух розвивався 
під гаслами федералізму і автономії.

4. Сепаратизм — боротьба етнічної 
спільноти за вихід зі складу державно-
го утворення й створення незалежної 
держави.

5. Іредентизм — прагнення до об’єд-
нання частин одного етносу, що про-
живають у різних державах. На-
приклад, іредентизм характерний для 
ідеології німецького націоналізму піс-
ля Другої світової війни, був складо-
вою ідеології українського національ-
но-визвольного руху до 1939 р. На су-
часному етапі він характерний для 
корейців, китайців.

6. Добровільна міграція, сутність 
якої полягає у переміщенні етнічних 
груп як у межах однієї держави, так і 
за межі країн, коли інші види етно-
політичної поведінки не принесли ус-
піху. Остання — зовнішня включає 
еміграцію і імміграцію, які спричиня-
ються такими чинниками, як відмін-
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ність соціально-економічних і полі-
тичних умов життя в країнах-донорах 
і країнах-реципієнтах.

7. Консолідація — один із видів 
об’єднавчих процесів, що передбача-
ють злиття близьких за мовою і куль-
турою народів або частин етносів у 
більшу етнічну спільність чи включен-
ня у вже сформований етнос близької 
йому етнічної групи. Етнічна консолі-
дація відбувається завдяки досягнен-
ню згоди між різними соціальними 
групами і етносоціальними спільнос-
тями.

Антонюк О. В. Формування етнополітики Ук-
раїнської держави: історичні та теоретико-методо-
логічні засади. — К., 1999; Бебик В. М. Базові за-
сади політології: історія, теорія, методологія, прак-
тика: Моногр. — 2-ге вид., стереотип. — К., 2001; 
Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: 
Навч. посіб. — К., 2002; Марченко Г. И. Методо-
логические подходы к исследованию этнополити-
ческих явлений // Вестн. Моск. у-та. Сер. 12. По-
литические науки. — 1995. — № 1, 2; Національ-
но-державне будівництво: Концептуальні підходи, 
сучасна наукова література / Ю. І. Римаренко, 
І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко та ін.; За ред. 
Ю. І. Римаренка. — К., 1999.

О. Антонюк 

Етнополітика незалежної Ук-
раїни — діяльність держави та її ор-
ганів в етнополітичній та етнонаціо-
нальній сферах з метою відродження, 
забезпечення життєдіяльності, по-
дальшого розвитку та участі в держа-
вотворчих процесах різних структур-
них етнокомпонентів українського 
суспільства — української нації, на-
ціональних меншин; об’єднання їх в 
єдиний соціум — політичну націю, яд-
ром якої є народ, що дав назву націо-
нальній державі; розширення зв’язків 
з українською діаспорою та особами 
іншого етнічного походження — вихід-
цями з України; усунення чинників 
міжетнічної, міжнаціональної напру-
женості та міжетнічних конфліктів; 
регулювання міграційних процесів. 

Досвід періоду існування незалеж-
ної Української держави дає змогу 
проаналізувати й узагальнити основні 
положення її етнополітики. На форму-
вання Е. н. У. впливають передусім іс-
торичні здобутки, яких вона досягла 
за період свого незалежного існування: 
світ визнав Україну як самостійну, де-

мократичну державу. Вона стала пов-
ноправним членом міжнародної спіль-
ноти, все більше долає свій відрив від 
Європи, долучається до загальноєвро-
пейського процесу; перед світом поста-
ла держава з багатою історією, духов-
ною культурою, працьовитим, миро-
любним багатоетнічним народом, який 
прагне жити в добрі і злагоді з усіма 
державами, розвиваючи з ними усі 
зв’язки, не керуючись ідеологічними 
постулатами. Україна переконливо до-
вела, що ідея рівності людей, незалеж-
но від їхнього етнічного походження, 
та міжнаціональна злагода стали 
наріжним каменем її внутрішньої і 
зовнішньої політики; значно підви-
щився рівень політичних свобод у 
країні, забезпечено політичну, еконо-
мічну, ідеологічну, культурну різно-
манітність у її розвитку; відкрито ши-
рокі можливості для плідної співпраці 
із зарубіжними українцями, особами 
іншого етнічного походження — вихід-
цями з України, які розселені на тере-
нах колишнього СРСР і по всій пла-
неті.

Потреба у формуванні українською 
державою власної етнополітики зумов-
лена такими об’єктивними чинника-
ми: незалежним існуванням України 
як суверенної, демократичної, соціаль-
ної, правової, унітарної держави; 
поліетнічним складом населення; ак-
тивізацією етнополітичного процесу, 
широкою включеністю в нього струк-
турних етнокомпонентів українського 
суспільства — української нації, на-
ціональних меншин; необхідністю уз-
годження інтересів, встановлення рів-
ноправних і гармонійних відносин між 
етнічними групами; незавершеністю 
процесів консолідації української на-
ції; важливістю подолання політич-
них, соціально-психологічних, куль-
турно-мовних, інших наслідків де-
формації етнонаціональної сфери у 
ми нулому; співробітництвом і зв’яз-
ками з українською діаспорою і вихід-
цями з України, — особами іноетніч-
ного походження; трансформацією в 
українське суспільство депортованих 
за національною ознакою осіб, які по-
вертаються в Україну; наявністю ін-
тенсивних, зокрема зовнішніх мігра-
ційних потоків, що впливають на 
соціально-політичну, економічну та 
етнодемографічну ситуації в державі.
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Засади, теоретико-методологічні під-
ходи до трактування особливостей етно-
політичного процесу, що відбувається в 
Україні, містяться в законодавчій базі, 
створеній з метою регулювання міжна-
ціональних і міжетнічних відносин. Пе-
ріодизацію та характеристику розвитку 
впродовж незалежності України її пра-
вового поля, яке охоплює етнополітичні 
й етнокультурні відносини, запропону-
вав М. Шульга, який вирізняє, зокре-
ма, чотири етапи у розвитку цього про-
цесу. Перший — ігнорування законами 
України наявності такої сфери суспіль-
них відносин, як національно-етнічні. 
Цей етап тривав до 1989 р. Другий етап 
розпочався в 1989 р., коли було прий-
нято Закон про мови в Українській РСР, 
і тривав до 1 грудня 1991 р. Характер-
но, що саме у цей період приймалися 
правові документи, які декларували на-
ціональним меншинам максимум прав. 
Пізніші правові акти не тільки не збіль-
шували ці права, а іноді навіть скорочу-
вали їх. Це пояснюється тим, що за цей 
період відбувся розпад СРСР і проголо-
шено незалежність України. Політичні 
сили, які лідирували в Україні, були 
зацікавлені у підтримці курсу на прого-
лошення незалежної держави усіма ет-
нічними групами. В цей період у сфері 
національних відносин приймались го-
ловно не закони, а декларації, які ма-
ють політико-правовий, а не норматив-
но-правовий характер. На третьому 
етапі були прийняті закони “Про націо-
нальні меншини в Україні”, “Про осві-
ту” та деякі інші, які мають відношен-
ня до національних меншин, норм ви-
користання їхніх мов. Четвертий етап 
розвитку етнополітики Української де-
ржави розпочинається з прийняттям 
Конституції України і триває дотепер. 

Від Декларації про державний суве-
ренітет до Основного Закону Україна 
пройшла шлях, на якому визначились 
базові етнополітичні засади державо-
творення. Особливо велике значення 
для розроблення й реалізації держав-
ної етнополітики мають деякі поло-
ження нової Конституції. Зокрема, у її 
преамбулі зазначається, що українсь-
ке державотворення, яке має свою ба-
гатовікову історію, відбувається на ос-
нові здійсненого права на самовизна-
чення не лише української нації, а й 
усього українського народу, який ут-
ворюють громадяни України всіх на-

ціональностей. Це словосполучення 
увібрало в себе весь зміст поліетнічно-
го складу населення України і дає 
можливість трактувати його як полі-
тичний термін. Україна обрала шлях 
формування політичної нації як соціу-
му на основі державності з народу, 
який дав назву державі, й інших етніч-
них груп, які проживають на території 
України. Конституція, визнаючи но-
сієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні український народ, 
водночас визначила структурні етно-
компоненти українського суспільс-
тва — українську націю, національні 
меншини та корінні народи. Останній 
етнокомпонент запроваджено у пра-
вове поле вперше. На законодавчому 
рівні також вперше у Конституції за-
фіксовано, що Україна дбає про задо-
волення національно-культурних і 
мовних потреб українців, які прожи-
вають за межами держави.

Політика держави у сфері регулю-
вання міжетнічних відносин ґрун-
тується на таких загальних засадах, 
як: ідеї демократичного устрою держа-
ви; визнанні пріоритету права й верхо-
венства закону; існуванні єдиного гро-
мадянства; врахуванні взаємозв’язку 
загальногромадянських і національ-
них прав людини; праві кожного гро-
мадянина вільно визначати свою на-
ціональну належність; визнанні пра-
вової рівноправності етнічних груп у 
державотворчих процесах; політичній, 
економічній та ідеологічній різнома-
нітності; дотриманні принципів: а) на-
ціонального інтересу та національних 
пріоритетів у державному, а не в етніч-
ному значенні; б) поліетнічного та 
полікультурного плюралізму; збере-
женні генофонду українського народу; 
взаємодії і взаємовпливу політичного, 
економічного, правового, соціального 
й національного чинників у суспільс-
тві; захисті суверенітету й територіаль-
ної цілісності держави; рівноправності 
та взаємовигідному співробітництві з 
іншими країнами, міжнародними ор-
ганізаціями та незалежними експерта-
ми у міжнаціональній сфері.

Найвищою метою етнополітики Ук-
раїни є створення оптимальних умов 
для гармонійного та перспективного 
розвитку у складі держави усіх компо-
нентів етнонаціональної структури ук-
раїнського суспільства — української 
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нації, національних меншин, корін-
них народів.

Нинішня етнополітична ситуація в 
Україні характеризується загалом 
підвищенням ролі національного чин-
ника в суспільно-політичному житті 
та виявом певних тенденцій, що впли-
вають на стан розвитку держави: 
підвищення національної самосвідо-
мості етнічних груп, їхньої самоор-
ганізації та активізація ними пошуків 
різноманітних форм реалізації своїх 
специфічних запитів і потреб; політи-
зація етнічних груп та її вплив на по-
силення взаємозв’язку між політич-
ною та міжетнічною стабільністю; 
консолідація етнічних груп навколо 
державотворчих процесів і формуван-
ня політичної нації; інтеграція в ук-
раїнське суспільство осіб, які були не-
законно депортовані за національною 
ознакою; активний полікультурний 
розвиток етнічних груп; наявність ін-
тенсивних міграційних потоків, що 
впливають на соціально-політичну, 
економічну, демографічну сферу жит-
тєдіяльності суспільства.

Державна етнополітика ґрунтуєть-
ся на визнанні закономірностей зрос-
тання національної самосвідомості, іс-
нуванні етнічної гетерогенності насе-
лення, тісної взаємодії у суспільстві 
національного чинника з економічни-
ми, соціально-політичними та право-
вими процесами.

Основними пріоритетами держав-
ної етнополітики є: забезпечення через 
відповідне законодавство, державні 
програми рівних можливостей для 
участі громадян незалежно від їхньої 
національності в усіх сферах мате-
ріального й духовного життя, у здійс-
ненні етнополітики, державного уп-
равління; створення правового поля з 
метою гарантування рівних прав і сво-
бод усім громадянам незалежно від 
раси, національності, етнічного поход-
ження; розвиток культурної самобут-
ності української нації, всебічний роз-
виток української культури й мови; 
створення сприятливих умов для роз-
витку етнічної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності національних 
меншин, корінних народів; зміцнення 
духовної єдності українського суспіль-
ства; відновлення прав депортованих 
осіб, не припускаючись при цьому но-
вих дискримінаційних утисків за ет-

нічними ознаками; розширення спів-
робітництва із зарубіжними українця-
ми та особами іншого етнічного 
походження — вихідцями з України, 
які проживають за її межами; ут-
вердження в міжетнічних відносинах 
атмосфери толерантності, дружби, 
взаємної довіри, поваги до мови, куль-
тури, традицій, звичаїв і релігій етніч-
них груп; попередження будь-яких ви-
явів сепаратизму, забезпечення на ос-
нові міжнаціонального миру й злагоди 
суверенітету та територіальної ціліс-
ності держави; зміцнення гарантій, що 
сприяли б усуненню виявів екстреміз-
му, дискримінації громадян за націо-
нальною, релігійною або мовною озна-
ками; захист прав біженців та імміг-
рантів.

Реалізація пріоритетів державної 
етнополітики зумовлює потребу у виз-
наченні для об’єктів і суб’єктів етно-
політичного організму таких основних 
завдань.

У політико-правовій сфері: розроб-
лення пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства у галузі регулювання 
міжнаціональних відносин; створення 
механізмів попередження конфліктів 
у міжнаціональних і міжетнічних від-
носинах; відпрацювання ефективного 
механізму управління міжнаціональ-
ними відносинами по вертикалі з ура-
хуванням специфіки усіх рівнів влади 
та широким залученням представни-
ків етнічних груп до участі в державо-
творчих процесах; створення розгалу-
женої державної структури міграцій-
ної служби.

У соціально-економічній сфері: 
формування ринкової економіки, яка 
з урахуванням регіональних, геогра-
фічних особливостей реально впливає 
на стабілізацію етнополітичних про-
цесів; створення соціально-економіч-
них підвалин реалізації духовно-куль-
турних потреб і запитів етнічних груп; 
розроблення державних, регіональних 
програм соціально-економічного роз-
витку, зорієнтованих передусім на збе-
реження основ життєдіяльності етніч-
них груп; сприяння розвиткові тради-
ційних форм господарської діяльності 
та різноманітних форм власності з ура-
хуванням національної специфіки ет-
нічних груп; залучення на основі спон-
сорської і благодійницької діяльності 
українських і зарубіжних підприємни-
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цьких кіл до програм допомоги спів-
вітчизникам, які повертаються в Ук-
раїну; матеріальна підтримка роз-
в’язання проблем депортованих; залу-
чення капіталів етнічних українців за-
рубіжних країн для розвитку націо-
нальної економіки.

У духовно-культурній сфері: фор-
мування атмосфери взаємодії і взаємо-
розуміння та міжетнічної злагоди між 
усіма етнокомпонентами українського 
суспільства — українською нацією, 
корінними народами і національними 
меншинами; збереження історичної, 
духовно-культурної спадщини усіх ет-
нічних груп, що живуть в Україні; за-
безпечення полікультурного розвитку 
українського суспільства; формування 
духовно-культурної єдності українсь-
кого народу; забезпечення всебічного 
розвитку і функціонування українсь-
кої мови у всіх сферах суспільного 
життя; гарантування вільного розвит-
ку, використання і захист російської, 
інших мов національних меншин; роз-
ширення гуманітарного співробітниц-
тва із зарубіжними українцями та осо-
бами іншого етнічного походження — 
вихідцями з України; забезпечення 
гарантій недопущення екстремізму, 
шовінізму, національної та релігійної 
нетерпимості; забезпечення свободи 
вибору кожною етнічною групою свого 
шляху в загальноцивілізованому про-
цесі; регулювання регіональних демо-
графічних проблем задля збереження 
популяцій різних національних груп.

У зовнішньополітичній сфері: 
участь у роботі міжнародних інститу-
цій з метою вдосконалення національ-
ного законодавства з питань етнополі-
тики та використання міжнародного 
досвіду у цій галузі; використання у 
міжнародній політиці інтеграційних 
тенденцій для розв’язання проблем со-
ціально-економічного розвитку держа-
ви загалом та її окремих регіонів з ура-
хуванням національного чинника; 
співпраця з міжнародними організа-
ціями щодо забезпечення прав зару-
біжних українців; розв’язання про-
блем депортованих; ініціювання пе ре-
говорів та консультацій з метою 
поліпшення становища осіб, які нале-
жать до національних меншин; роз-
роблення концепції співробітництва 
прикордонних регіонів України з сусід-
німи регіонами інших країн; розши-

рення співробітництва з іншими дер-
жавами та міжнародними організація-
ми з проблем іммігрантів і біженців; 
постійне співробітництво з державами 
щодо запобігання та розв’язання між-
національного напруження.

Важливими складовими державної 
етнополітики є такі два її аспекти: пос-
тійний аналіз і вивчення ситуації у 
міжнаціональній сфері та залучення 
науковців до осмислення етносоціаль-
них, етнополітичних, етнокультурних 
та етнодержавознавчих проблем роз-
витку України. Перший аспект перед-
бачає необхідність здійснення систе-
матичних діагностик (соціологічних 
моніторингів) самопочуття етнічних 
груп в Україні, тенденцій міжетнічних 
процесів з метою прийняття держав-
ними органами своєчасних рішень, 
спрямованих на зниження громадсь-
ко-небезпечного перенапруження у цій 
галузі. Другий аспект пов’язаний з ак-
тивною співпрацею державних органів 
з ученими. Без ґрунтовних наукових 
розробок неможливо в сучасних умо-
вах формувати етнополітику держави, 
ефективно впливати на етнополітичні 
процеси в суспільстві, приймати важ-
ливі управлінські рішення. 

Державна етнополітика України 
також має бути науково обґрунтова-
ною, базуватися на знанні історії, ет-
нографії, демографії, психології, лінг-
вістики, культури, особливостей гос-
подарської діяльності етнічних груп.

Розв’язання етнополітичних про-
блем України потребує значних зов-
нішньополітичних зусиль держави. Не 
випадково найсерйозніші ускладнення 
у цій сфері Україна має саме в прикор-
донних регіонах. Укладання дво- і ба-
гатосторонніх угод про визнання кор-
донів і територіальної цілісності, про 
взаємний захист національних мен-
шин, розвиток співпраці, економічних 
і гуманітарних обмінів з сусідніми 
державами значно полегшить задово-
лення інтересів національного розвит-
ку різних етнічних груп, що мешкають 
в Україні. 

Антонюк О. В. Формування етнополітики Ук-
раїнської держави: історичні та теоретико-методо-
логічні засади: Моногр. — К., 1999; Антонюк О. В. 
Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан // 
Укр. іст. журн. — 1999. — № 3, 4; Основи етнодер-
жавознавства. Підручник / За ред. Ю. І. Римарен-
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ка. — К., 1997; Шульга Н. А. Русская культура в 
Украине: политико-правовой, социальный статус 
// Диалог украинской и русской культур в Украи-
не: Материалы конф. // Фонд поддержки русской 
культуры в Украине. — К., 1999.

О. Антонюк 

Етнополітична конфліктоло-
гія — науковий напрям, предметом 
вивчення якого є природа, причини 
виникнення й розвитку етнополітич-
них конфліктів, шляхи їх передбачен-
ня та способи регулювання й ефектив-
ного управління, а також зміст та ета-
пи постконфліктного будівництва.

Абдулатипов  Р. Г. Этнополитология. — СПб., 
2004.

О. Антонюк 

Етнополітичний конфлікт — не-
збігання, зіткнення інтересів, цілей 
різних етносуб’єктів (етносів, націй, 
етнічних (національних) меншин, 
корінних народів, етнонаціональних 
організацій, об’єднань, рухів, суспіль-
них організацій, політичних партій) 
між собою та з інтересами й цілями дер-
жави, її органів в етнополітичній 
сфері. Е. к. характеризується вищим 
рівнем, масштабом, гостротою, сферою 
виникнення, труднощами врегулюван-
ня. Науковці, зокрема американський 
політолог В. Хеслі, називають п’ять 
основоположних теоретичних під-
ходів, якими послуговуються дослід-
ники, аналізуючи й оцінюючи виник-
нення етнічних ідентичностей і роз-
витку націоналістичних рухів, що 
призводять до Е. к. Неомарксистський 
підхід трактує активізацію національ-
ного руху як реакцію на нерівномір-
ність економічного розвитку в умовах 
капіталізму. За цих обставин, вважа-
ють ідеологи цього підходу, відбу-
вається процвітання центрів торгівлі й 
промисловості, водночас периферійні 
райони залишаються відсталими. 
Прагнучи підняття населення пери-
ферійних районів на політичну про-
тидію щораз більшій експлуатації, на-
ціональні лідери звертаються до гасел 
популізму та культурного відроджен-
ня, протиставляючи їх панівній ідео-
логії. Оскільки в більшості суспільств 
етнічні розбіжності впливають на 
поділ праці, класові антагонізми набу-
вають етнічної форми. Позитивним у 

неомарксистському підході є те, що 
він показує важливість економічного 
чинника в розумінні етнічності та на-
ціоналізму. Прихильники усіх варіан-
тів модернізаційного підходу виходять 
з того, що процес модернізації змінює 
суспільства таким чином, що змі-
нюється і природа етнічних ідентич-
ностей. Модернізація веде до загос-
трення конкуренції за використання 
ринкових можливостей і доступ до пев-
них галузей діяльності, що нерідко і 
породжує міжетнічну й регіональну 
ворожнечу (тут модернізаційний під-
хід зближується з неомарксистсь-
ким). Культурно-плюралістичний під-
хід ґрунтується на постулаті про те, 
що міжетнічний конфлікт виникає 
тоді, коли групи із взаємно незбіжни-
ми цілями (наприклад, з відмінними 
цінностями або соціальними структу-
рами) намагаються співіснувати в єди-
ному суспільстві. Групи створюють со-
бою закриті соціокультурні одиниці, 
але оскільки вони об’єднані в одній дер-
жаві, вони повинні періодично взає-
модіяти на спільних для всіх ринках і 
в спільній для всіх політичній системі. 
Така взаємодія у межах єдиної політи-
ко-економічної сфери призводить до 
того, що одна з груп починає панувати 
над іншими. Нерівноправність впливу 
разом із примусовою асиміляцією 
викликає в остаточному підсумку суп-
ротив з боку підкореної групи. Статус-
но-груповий підхід розглядає етнічні 
групи як розширені родинні клестери, 
функції яких аналогічні тим, які ви-
конують сімейні узи й обов’язки. Від-
чуття “особливості” посилює згурто-
ваність групи і сприяє збереженню її 
статусу. Тому націонал-сепаратистські 
групи зазвичай висувають на перший 
план саме ті характеристики групи, 
які відрізняють її від інших. Останній, 
раціоналістичний підхід ґрунтується 
на тому постулаті, що, вибираючи мо-
делі поведінки, етнонаціональні групи 
співвідносять потенційні витрати і 
зиски такої поведінки.

Виокремлюють два підходи до 
аналізу причин, сутності й еволюції 
Е. к. Перший, соціологічний підхід 
причини конфліктів пояснює на основі 
аналізу етнічних параметрів основних 
соціальних груп і схем, а також 
взаємозв’язку і взаємовпливу соціаль-
ної стратифікації суспільства і розпо-
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ділу праці з етнічними характеристи-
ками регіону, який переживає 
 етнополітичну напругу. Другий — 
політологічний підхід — основну ува-
гу приділяє трактуванню ролі націо-
нальних еліт у мобілізації почуттів в 
умовах міжетнічної напруженості та 
їх ескалації до рівня відкритого конф-
лікту. Тут науковці досліджують пи-
тання про владу, доступ до ресурсів 
тощо, аналізують також соціально-
психологічні механізми етнополітич-
них конфліктів.

Вирізняють головні і другорядні 
причини виникнення Е. к. Найпоши-
ренішою причиною є етнотериторіаль-
ні спори та претензії. Це зумовлено 
становленням об’єк тив ної поліетніч-
ності складу населення більшості су-
часних держав, що супроводжувалося 
боротьбою за території проживання. 
Конфлікти цього типу нерідко виника-
ють також в ході реабілітаційних про-
цесів щодо раніше репресованих етніч-
них спільностей (осетино-інгушський, 
декларованими причинами якого ста-
ли територіальні спори навколо При-
городного району і частини Владикав-
казу, що перейшли до Північної Осетії 
після депортації інгушів). Інші конф-
лікти етнотериторіального характеру 
виникли в процесі відновлення тери-
торіальної автономії (кримські татари 
в Україні, німці Поволжя в Російській 
Федерації). Е. к. особливо небезпечні 
тоді, коли приводом для них є праг-
нення етнічної спільноти створити не-
залежну державу (Абхазія, Чечня, 
Придніст ров’я). Складні у розв’язанні 
також конфлікти, основою яких є до-
магання народів, розділених у мину-
лому, до воз’єднання із сусідньою “ма-
теринською” державою. Це конфлікти 
в Нагорному Карабаху, національний 
рух лезгинів в Азербайджані, російсь-
кий рух у Криму тощо. До цієї групи 
конфліктів належать і ті, що ґрунту-
ються на територіальних претензіях 
однієї держави на частину території 
іншої. Зокрема, домагання Естонії та 
Латвії приєднати до себе деякі тери-
торії Псковської області Росії, які за-
селені росіянами, але в 30-ті роки вхо-
дили до складу цих країн. Для ук-
раїнського суверенітету, небезпечним 
є, наприклад, територіальні претензії, 
які висувають до України певні полі-
тичні кола таких держав, як Польща, 

Румунія, Угорщина, Словаччина, Ту-
реччина.

Причиною Е. к. є боротьба етнічної 
групи за відродження і розвиток влас-
них духовно-культурних цінностей. 
Особливо загострюється ця проблема в 
процесі руйнації чи реформування ста-
рої системи цінностей, коли етноком-
поненти суспільства намагаються 
 досягти рівноправного становища. Не-
рідко причиною напруженості вис ту-
пає прагнення етнічної групи захисти-
тися в нових умовах із збереженням 
своїх етнічних вартостей. На перший 
план у цьому зв’язку висуваються виз-
начальні складові етнічної культу-
ри — мова, релігія, історичні події, 
святині етносу. Умовно цей процес 
можна розділити на дві стадії. Протя-
гом першої, яка характерна фактично 
для всіх етнічних спільнот колишньо-
го СРСР, відбувається символізація, 
міфологізація етнічно-культурних оз-
нак. Після цього настає друга стадія, 
коли сформовані у середовищі етніч-
них груп міфи і символи підхоплюють-
ся політичною елітою, активно поши-
рюються засобами масової інформації, 
внаслідок чого набувають вже ознак 
масового політичного міфу. Завдяки 
цьому етнічний міф стає гаслом полі-
тичної боротьби. До ескалації Е. к. ве-
дуть і такі два економічні чинники, як 
конкурентна боротьба за ресурси та 
власність і зміни у системі поділу пра-
ці. Перший з них пов’язаний з тим, що 
наявність природних ресурсів може 
впливати на стан міжетнічних відно-
син, сприяти їх загостренню. Найцін-
нішими з них є земля і надра. Боротьба 
етнічних груп за володіння ними, тоб-
то подібні “ресурсні” конфлікти мають 
особливо небезпечний характер. У 
Російській Федерації, зокрема, вони в 
основному спричинюються до про-
тистояння інтересів місцевих етнічних 
еліт із федеральним центром. Прикла-
дом цього може слугувати війна у Чеч-
ні, наслідки якої відчуває не тільки 
пострадянський простір, а й увесь світ. 
Чинником економічного характеру є 
також проблема змін у системі поділу 
праці між етнічними групами, що по-
роджує націоналізм, спрямований на 
збереження або підвищення власного 
прожиткового рівня. Наприклад, це 
особливо чітко виявилося в колишній 
Югославії: населення Словенії та Хор-
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ватії відчувало себе експлуатованим 
іншими націями Югославії. Жителі 
Словенії зокрема стверджували (й не 
без підстав), що з їхнього високорозви-
неного регіону постійно перекачують-
ся ресурси у промислово відсталі рес-
публіки, причому без певної політич-
ної компенсації.

Причиною Е. к. може бути пору-
шення прав національних меншин, 
дискримінація етнічних груп. У де-
яких країнах, зокрема Латинської 
Америки, в Сенегалі, Алжирі, Мада-
гаскарі, існування етнічних або мов-
них меншин взагалі не має визначення 
у внутрішньому законодавстві. Окре-
му позицію займає така європейська 
держава, як Франція. Вона, напри-
клад, не підтримує ст. 27 Міжнародно-
го пакту про громадянські і політичні 
права, яка має універсальне значення 
для визначення прав національних 
меншин. Під час підписання Європей-
ської хартії регіональних мов або мов 
меншин 7 травня 1999 р. Франція 
офіційно заявила, що вважає метою 
цього договору “не визнання чи захист 
меншин, а сприяння європейській 
культурній спадщині”. У процесі мо-
дернізації суспільств та інтелектуалі-
зації етносів формується інтелектуаль-
на еліта, яка прагне змінити як полі-
тичний статус етнічної території, так і 
обсяг власних повноважень. Ці конф-
лікти науковці називають статусними.

Найчастіше цей тип конфліктів ви-
никає у перехідних суспільствах і є 
ефективним способом спрямування со-
ціального вибуху у потік міжетнічної 
боротьби. Така ситуація спостеріга-
лася в 70-х роках ХХ ст. у Європі, ко-
ли змінювався соціально-економічний 
стан валлонів і фламандців у Бельгії; 
Канаді, коли франкоканадці стали на-
здоганяти за соціальним та економіч-
ним потенціалом англоканадців. Такі 
процеси були характерні в другій по-
ловині 80-х — на початку 90-х років і 
для колишніх республік СРСР. Дето-
натором виникнення етнополітичних 
конфліктів виступають також історич-
ні події негативного характеру, які 
відкладаються в історичній пам’яті од-
нієї або контактуючих спільнот (загар-
бання чи включення якоїсь етнічної 
спільноти до складу іншої; штучне 
розмежування етнічних спільнот; не-
справедливе національне облаштуван-

ня; вимушене переселення “робочої 
сили”; депортації народів тощо). 

Зенгхаас Д. Етнічні конфлікти: причини та шля-
хи розв’язання // Політичні читання. — 1994. — 
№ 2; Политология: Учеб. пособие для техн. ин-тов 
/ Под ред. М. А. Василика. — СПб., 2000.; Хес-
ли В. Л. Национализм и пути разрешения межэтни-
ческих противоречий // Полис. — 1996. — № 6.

О. Антонюк 

Етнополітичний менеджмент 
(від англ. — керування, управління) — 
специфічний вид діяльності держави, 
її інститутів, суспільно-політичних ор-
ганізацій, спрямований на управління 
етнонаціональною сферою з метою до-
сягнення певних цілей. У вітчизняній 
суспільно-політичній літературі впер-
ше термін “Е. м.” з’явився в Етнічному 
довіднику, де зокрема зазначено: “ет-
нополітичний менеджмент є складо-
вою системи державного менеджменту 
(управління), що здійснює контроль-
но-регулятивні функції держави в сфе-
рі міжетнічних відносин”.

Е. м. передбачає, по-перше, з’ясу-
вання об’єктивних закономірностей, 
тенденцій розвитку етносів, міжнаціо-
нальних і міжетнічних відносин та 
розроблення на цій основі оптимальної 
соціальної політики в етнонаціональ-
ній сфері; по-друге, комплексний під-
хід до аналізу етнонаціональних про-
блем, врахування всіх сторін етно-
національних відносин: політичних, 
соціальних, економічних, культур-
них, мовних, психологічних тощо; 
по-третє, цілеспрямоване керівництво 
етнополітикою, що включає плануван-
ня, регулювання і контроль; по-чет-
верте, диференційований підхід до 
здійснення етнополітики з урахуван-
ням етнонаціональних аспектів, при-
родно-кліматичних умов, соціально-
історичних особливостей формування 
та існування етносів, етнічних груп 
тощо; по-п’яте, охоплення усіх рівнів і 
форм міжетнічної взаємодії, включаю-
чи міжособистісні відносини; по-шос-
те, своєчасне виявлення і подо лання 
суперечностей і перешкод на шляху 
інтегративного розвитку етнонаціо-
нальної сфери; по-сьоме, визначення і 
впровадження заходів щодо стабіль-
ності, міцності і подальшого вдоскона-
лення всього механізму функціонуван-
ня етнополітики; по-восьме, викорис-

Етнополітичний менеджмент



187

тання національного та світового 
досвідів врегулювання міжетнічних 
відносин, розв’язання етнонаціональ-
них проблем.

Враховуючи особливу делікатність 
і своєрідність міжнаціональних, між-
етнічних відносин, необхідно під час 
здійснення управлінських функцій ви-
являти особливу чутливість і вива-
женість у питаннях, які стосуються 
інтересів кожного етносу, національ-
них почуттів людей.

Здійснення Е. м. у кожній поліет-
нічній державі має свої характерні 
особливості, які зумовлені специфікою 
вияву національного чинника в усіх 
галузях суспільного життя, й потребує 
цілеспрямованого впливу владних 
структур на всі сфери життєдіяльності 
етносуб’єктів на різних рівнях регулю-
вання: на загальнодержавному, що пе-
редбачає розробку стратегічних кон-
цептуальних засад державної етнопо-
літики, політико-правове закріп лення 
її основ, формування загальнонаціо-
нальних програм її реалізації; у відно-
синах між центром і регіонами, які в 
умовах поліетнізму включають в себе 
етнонаціональні аспекти; відносинах 
між регіонами, де відбуваються узгод-
ження їх інтересів, розв’язання супе-
речностей; у регулюванні міжетнічних 
процесів усередині регіонів; на почат-
ковому рівні регулювання міжетніч-
них відносин — колективах (трудових, 
навчальних, військових тощо), які за-
звичай є поліетнічними.

Державна етнополітика визначає 
мету, основні завдання та напрями 
Е. м., який виступає головним засобом 
її реалізації. У демократичному сус-
пільстві вищою метою етнополітичного 
менеджменту є створення згідно із за-
конами і тенденціями, що існують в ет-
нополітичній сфері, системи оптималь-
ного розвитку і зміцнення етноспіль-
нот, своєчасного розв’язання проблем і 
суперечностей, що виникають у міжет-
нічних відносинах. Головними функ-
ціями Е. м. є: планування, визначення 
цілей і завдань етнополітичних дій, 
розробка програм діяльності відповід-
но до інтересів усіх етнокомпонентів 
країни. Це дає уявлення про сучасний 
стан, напрями необхідного та вірогід-
ного етнополітичного розвитку, а та-
кож найефективніші способи вирішен-
ня поставлених завдань; організацій-

но-регулятивна функція визначає 
організаційну побудову етнооб’єкта уп-
равління, його внутрішню структурну 
ієрархію, конкретні завдання, повно-
важення та відповідальність підроз-
ділів або окремих людей, забезпечує їх 
вплив та організацій на етнополітич-
ний процес, участь етносуб’єктів у 
політичних подіях і політичному жит-
ті; інструментальна функція, сутність 
якої полягає у розробці певних проек-
тів прийняття рішень для досягнення 
конкретного етнополітичного резуль-
тату з урахуванням науково-теоретич-
них (економічних, правових, соціоло-
гічних та інших) розробок і різноманіт-
них чинників (етнокультурних, 
етнопсихологічних), які впливають на 
реалізацію державної етнополітики; 
виховна функція сприяє вихованню 
людей у дусі поваги до національної 
гідності кожного, високої культури 
між етнічного спілкування, неприми-
ренності до виявів шовінізму, націо-
нал-радикалізму, екстремізму тощо; 
інтегративна функція, яка спрямована 
на зближення і налагодження співпра-
ці між етноспільнотами на основі 
спільності їх етноінтересів і цілей; про-
гностична функція включає в себе 
розробку превентивних засобів з попе-
редження можливих ускладнень і заго-
стрення етнонаціональної ситуації в 
країні, регіоні; функція розв’язання 
міжетнічних суперечностей, розробка 
ефективних шляхів і методів врегулю-
вання міжетнічних конфліктів; світог-
лядна функція сприяє об’єктивній 
оцінці співвідношення загальнолюдсь-
ких, державних, національних, групо-
вих, особистих інтересів, визначенню 
власного місця людини в етнополітич-
ному житті суспільства; прогностична 
функція допомагає осмислити основні 
тенденції розвитку етнополітичних 
процесів, імовірності подій, своєчасне 
коригування етнополітики; контроль-
на функція, яка дає змогу здійснювати 
перевірку виконання сформованих і 
затверджених планів, визначених у 
них заходів на всіх рівнях управлінсь-
кої системи.

В енциклопедичній літературі роз-
кривається механізм розробки і конс-
труювання технології “етнополітично-
го менеджменту”. Він складається з 
таких послідовних етапів: творчий — 
пов’язаний із визначенням мети, об’єк-
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та технологізації, розщеплення об’єкта 
на складові та з’ясуванням соціальних 
зв’язків; методичний — ви бір методів, 
засобів отримання інформації, її оброб-
ки, аналізу, принципів її трансфор-
мації у конкретні висновки та реко-
мендації; процедурний — організація 
практичної діяльності з розробки уп-
равлінської технології.

Разом усе це становить систему 
розробки соціальних технологій, яка 
включає в себе певні процедури, кож-
на з яких є сукупністю конкретних 
операцій: діагностика реального стану 
етнонаціональної сфери, виявлення 
больових точок, уточнення актуаль-
них проблем розвитку, цілей, завдань; 
розробка можливих варіантів досяг-
нення мети, аналіз альтернатив; вибір 
рішення на основі побудови імітацій-
них моделей, опитування суспільної 
думки, проведення соціологічного екс-
перименту тощо; визначення опти-
мально необхідних операцій, що забез-
печують регулювання етнонаціональ-
ного процесу; підготовка сценарію дій 
та його затвердження (визначення 
форм взаємодії об’єкта та суб’єкта тех-
нологізацій, ступеня використання 
методів управління та суб’єктивних 
умов реалізації технологій); визначен-
ня потреби у правовому, політичному 
забезпеченні кожного з етапів розроб-
ки та засвоєння соціальної технології; 
контроль за ходом реалізації програми 
(форми та методи діагностики на про-
міжних етапах її засвоєння). 

Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та тер-
міни. — К., 1997; Міграційні процеси у сучасному 
світі: світовий, регіональний та національний вимі-
ри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, те-
орія та практика): Енцикл. — К., 1998.

О. Антонюк 

Етнополітичний організм — по-
няття, яким означують людську спіль-
ність, що проживає у межах одного те-
риторіально-адміністративного утво-
рення — держави. Е. о. є переважно 
поліетнічним і складається з титульної 
етнічної спільності й національних 
(етнічних) меншин або ж невеликих 
груп вихідців з того чи іншого етносу.

О. Антонюк

Етнополітичний плюралізм — 
одна із найпоширеніших сучасних кон-

цепцій у галузі етнополітичного держа-
вотворення у полі етнічних суспільств. 
Е. п. визначається як теоретичний на-
прям, на основі якого створено прак-
тичну політику в галузі етнонаціональ-
них відносин у поліетнічних суспільс-
твах. Сутність Е. п. в тому, що держава 
визнає реальну можливість паралель-
ного співіснування і взаємодії у межах 
єдиного етнополітичного простору різ-
них етнічних і расових груп без втрати 
ними своєї культурної своєрідності і 
самобутності, наголошуючи на рівно-
цінності та автономності їхніх культур. 
Зважаючи на те, що в політиці і прак-
тиці Е. п. велика увага приділяється 
питанням культурного розвитку різ-
них етнічних спільнот, для означення 
цієї концепції також використовують 
термін “культурний плюралізм”. Від-
повідно до принципів Е. п. держава од-
наково виражає і захищає інтереси, по-
важає та підтримує права всіх націо-
нальностей, які проживають у єдиному 
поліетнічному державному просторі як 
на індивідуальному, так і на груповому 
рівнях. У концентрованому вигляді 
принцип Е. п. виражається формулою 
“єдність у різноманітності”.

Реалізація Е. п. як важливої скла-
дової загального етнополітичного дер-
жавотворення має бути активною і 
ціленап равленою політикою. Держава 
мак симально сприяє збереженню і зба-
гаченню культурної самобутності різ-
них етнічних спільнот. Для забезпе-
чення Е. п. акцент має робитися на 
пе ревагах етнічного розмаїття і полі-
культурності, на співтворчості різних 
етносів і субетносів у будівництві дер-
жави. Сучасне розуміння інтересів різ-
них етносів ґрунтується не на прагнен-
ні до уніфікації й одноманітності, а на 
використанні рівних можливостей і пе-
реваг культурного розмаїття. Це перед-
бачає державну допомогу у створенні та 
діяльності різноманітних національних 
культурних центрів, національних 
шкіл тощо. Важливою умовою ефек-
тивного здійснення Е. п. у суспільстві 
має бути підтримка свідомого, толеран-
тного ставлення до різноманітності й 
різномислення, тобто національний ін-
терес має включатися у державне будів-
ництво, формування і функціонування 
громадянського суспільства. 

Ефективність концепції Е. п. вира-
жається такими критеріями: 1) струк-
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турною підтримкою плюралізму (юри-
дичним і державним його визнаннями, 
політикою, освітою, ЗМІ, які визнають 
і відповідним чином ставляться до на-
явності в суспільстві етнічної різно-
манітності, представленої етнічними 
групами); 2) ідеологічними системами, 
які обстоюють плюралізм та етнорасо-
ву рівність. 

Е. п. виник у США і Канаді в про-
цесі протиборства з іншим теоретич-
ним напрямом у галузі національних 
відносин — асиміляційним. З кінця 
60-х років ХХ ст. Е. п. стає основою 
національної політики цих країн, а 
згодом і більшості інших поліетнічних 
держав західного світу. Різні етнона-
ціональні спільноти мають у них ши-
року автономію в культурних, а часто 
й адміністративних питаннях, за умов 
лояльності загальнонаціональних де-
ржавних інтересів. Е. п. адекватно ви-
ражає принципи демократичного сус-
пільства щодо національних стосунків 
та істотно розширює можливості вре-
гулювання проблем, які виникають у 
цій сфері суспільного життя.

Як цінне надбання світової цивілі-
зації Е. п. береться за основу концепції 
етнонаціональної політики в сучасній 
Україні. Тому така важлива роль Ук-
раїнської держави, насамперед еліти 
українського суспільства, у забезпе-
ченні толерантності і політкоректності 
в здійсненні політики у всіх сферах 
суспільного життя, особливо в галузі 
міжнаціональних відносин. Це перед-
бачає культивування такої політики, 
яка націлена на об’єднання різних ет-
нічних груп навколо загальнонаціо-
нальних цінностей і пріоритетів, куль-
тивування рівноцінності, поваги до 
кожного етносу в поліетнічному ук-
раїнському суспільстві. 

Актуальні питання вітчизняної етнополітики: 
шляхи модернізації, врахування міжнародного до-
свіду. — К., 2004; Мала енциклопедія етнодержа-
вознавства / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко 
(відп. ред.) та ін.. — К., 1996; Сенюшкіна Т. О. По-
передження та врегулювання етнічних конфліктів: 
державно-управлінський вимір (проблеми теорії, 
методології, практики). — К., 2005.

В. Волобуєв 

Етнополітичні конфлікти (дина-
міка і типологія) — для будь-якого 

Е. к. характерна стадіальна динаміка 
розвитку. Перша, передконфліктна 
стадія (виникнення гострих су-
перечностей) є латентною (прихова-
ною) і має дві фази. Початкова фаза 
супроводжується нагромадженням не-
вдоволення через глибокі розбіжності 
інтересів, цінностей етносуб’єктів кон-
фліктної ситуації. Вона характери-
зується такими основними рисами: 
1) зростання егоцентризму (крайня 
форма індивідуалізму та егоїзму); 
2) посилення функціонування в сус-
пільстві негативних стереотипів і при-
писування людям інших національ-
ностей невластивих їм рис та вчинків; 
3) зниженням соціальної та етнічної 
толерантності; 4) наростанням соціаль-
ної напруженості, агресивності; 5) не-
бажанням пошуків компромісних рі-
шень конфліктної ситуації. Друга фаза 
починається з інциденту, коли одна із 
сторін починає діяти, зачіпаючи інте-
реси іншої сторони. На цій фазі фор-
мується психологічна готовність кон-
фліктуючих сторін до боротьби. На-
ступна конфліктна стадія визначається 
зміною первинного суперництва від-
критим протиборством конфліктую-
чих сторін, лінія поведінки яких може 
бути такою: досягнення своїх цілей за 
рахунок іншої сторони, що зазвичай 
доводить конфлікт до кризової ситуа-
ції (війни, революції, партизанські 
війни, тероризм); внаслідок взаємних 
поступок відбувається зниження рівня 
напруженості, переведення конфлікт-
ної ситуації в більш приховану форму; 
пошук шляхів повного розв’язання 
конфлікту.

Третя стадія — врегулювання етно-
конфліктної ситуації. Вона характе-
ризується тим, що на ній, по-перше, 
відбувається зміна об’єктивної і суб’єк-
тивної ситуації і здійснюється пошук 
компромісу, при якому перебудовуєть-
ся свідомість — образ ворога перетво-
рюється на “образ партнера”, а психо-
логічна установка до боротьби — на 
орієнтацію до співпраці. По-друге, на 
цій стадії досягається консенсус, тобто 
взаємна згода щодо припинення конф-
лікту. Етнополітичні конфлікти вияв-
ляються в різних формах: міжетнічна 
напруженість, протистояння, конфрон-
тація, національно-визвольний рух, 
міжнаціональна криза, воєнна конф-
ронтація і протиборство.
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За характером дії конфліктуючих 
сторін Е. к. можна скласифікувати як 
ненасильницький і насильницький. 
До ненасильницьких форм належать 
мітинги, демонстрації, пікети, акції 
громадянської непокори, голодування, 
прийняття інституціональних рішень. 
В останніх конфліктах, коли у супере-
чність вступають норми конституції, 
законодавства, які реалізують інтере-
си конфліктуючих сторін, головними 
дійовими особами є владні структури, 
політичні партії й об’єднання, громад-
ські рухи. Насильницькі конфлікти 
відбуваються у вигляді відкритих 
зіткнень за участю регулярних військ, 
а також бойових дій озброєних опол-
ченців, що нерідко супроводжуються 
жертвами. Етнополітичні конфлікти 
можна класифікувати за основними 
цілями та змістом вимог, які висува-
ють конфліктуючі сторони. Таку типо-
логію конфліктів запропонувала в 
1992–1993 рр. російська дослідниця 
Л. Дробижева. Ґрунтуючись на аналізі 
досвіду кінця 80-х — початку 90-х 
років, вона вирізняє такі типи конф-
ліктів. Перший тип — статусні інсти-
туціональні конфлікти в союзних рес-
публіках, які переросли у боротьбу за 
незалежність. У процесі розвитку на-
ціональних рухів в Естонії, Литві, 
Латвії, Вірменії, Україні, Грузії, Мол-
дові етнонаціональні вимоги перетво-
рились у вимоги державної незалеж-
ності. Основною формою конфліктів 
цього типу була інституціональна. 
Другий тип конфліктів — статусні 
конфлікти в союзних й автономних об-
ластях, які виникли в результаті бо-
ротьби за підвищення статусу респуб-
ліки або його отримання. Це характер-
но для частини колишніх союзних 
республік, що бажали конфедератив-
ного рівня відносин. Наприклад, про 
це заявляло керівництво Казахстану, а 
також окремих колишніх автономій, 
які прагнули піднятися до рівня союз-
них республік, зокрема Татарстану. 
Конфлікт завершився підписанням 
Договору між державними органами 
Російської Федерації і державними ор-
ганами Татарстану, який містить еле-
менти як федеративних, так і конфеде-
ративних відносин. До цього типу 
 конфліктів Л. Дробижева зараховує 
етнонаціональні рухи за створення 
власних національних утворень, на-

приклад, інгушів у Чечено-Інгушетії, 
ногайців і лезгинів у Дагестані, бал-
карців у Кабардино-Балкарії. Автоно-
містські вимоги висувались елітою 
Башкортостану, Туви, таджиками Уз-
бекистану, узбеками Киргизстану, 
киргизами Горного Бадахшану в Узбе-
кистані. Третій тип конфліктів — ет-
нотериторіальні. Четвертий тип — 
конфлікти міжгрупові (міжобщинні). 
До цього типу можна зарахувати кон-
флікти, які були в Якутії (1986), в Туві 
(1990), а також російсько-естонський 
в Естонії, російсько-латиський у 
Латвії, російсько-молдавський в Мол-
давії. Масові міжгрупові насильницькі 
зіткнення мали місце в Азербайджані, 
Вірменії, Киргизстані, Узбекистані.

Російські політологи Е. Паїн і 
А. Попов пропонують іншу типологіза-
цію конфліктів. По-перше, це конф-
лікти стереотипів, тобто та стадія кон-
флікту, коли етнічні групи ще чітко не 
усвідомили причин суперечностей, але 
щодо опонента створюють негативний 
образ “недружелюбного сусіда”, “неба-
жаної групи”. По-друге, це “конфлікти 
ідей”, характерною рисою яких є вису-
нення тих чи тих претензій. По-третє, 
це конфлікти дії, до яких вчені зарахо-
вують мітинги, демонстрації, пікети, 
прийняття інституціональних рішень, 
аж до відкритих зіткнень.

Класифікують етнополітичні конф-
лікти за особливостями суб’єктів суп-
ротивних сторін. У цьому разі вирізня-
ють конфлікти між етнічною групою і 
державою (Абхазія і Нагорний Кара-
бах до створення самопроголошених 
держав) і конфлікти між етнічними 
групами (погроми турків-месхетинців 
у Фергані, конфлікт між киргизами і 
узбеками в Ошській області).

Можна поділити етнополітичні кон-
флікти за сферами виявів і причинами 
виникнення: етнотериторіальні, етно-
економічні, етноісторичні, етнокуль-
турні, етноюридичні, етнопсихологіч-
ні, ентноідеологічні. 

Науковці всі етнополітичні конф-
лікти на пострадянському просторі 
поділяють на такі основні типи: те-
риторіальні конфлікти, нерідко тісно 
пов’язані із возз’єднанням роздрібле-
них етносів, джерелом яких виступа-
ють внутрішньополітичні, здебільшо-
го озброєні зіткнення між урядом і 
національно-визвольним рухом або се-
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паратистським угрупованням, що має 
військово-політичну підтримку сусід-
ньої держави (Нагорний Карабах, Пів-
денна Осетія, північно-східні регіони 
Казахстану, Південний Дагестан то-
що); конфлікти, породжені прагнен-
ням етнічної меншості реалізувати 
право на самовизначення у формі ство-
рення незалежного державного утво-
рення (Абхазія, Придністров’я); конф-
лікти, пов’язані з відновленням тери-
торіальних прав депортованих народів 
(між осетинами та інгушами за При-
горний район, кримськими татарами й 
іншими етнічними групами Криму); 
конфлікти, в основі яких лежать зазі-
хання тієї чи іншої держави на части-
ну території сусідньої держави; конф-
лікти, джерелами яких виступають 
наслідки довільних територіальних 
змін, здійснених у радянський період 
(проблеми Криму, територіальні вре-
гулювання у Закавказзі і Середній 
Азії); конфлікти, породжені багаторіч-
ним перебуванням депортованих на-
родів на території інших республік 
(турки-месхетинці в Узбекистані, че-
ченці в Казахстані та ін.); конфлікти, 
пов’язані з абсолютизацією і проти-
ставленням принципів права наро дів 
на самовизначення і територіальною 
цілісністю держав, з прагненням легі-
тимізації соціально-політичної зверх-
ності “корінної” (“титульної”) нації 
певної держави або національно-дер-
жавного утворення над іншими наро-
дами; конфлікти, в яких за лінгвістич-
ними дискусіями (про державну мову) 
нерідко приховуються глибокі супе-
речності між різними національними 
групами.

Дробижева Л. М. Этнополитические конфлик-
ты. Причины и типология (конец 80-х — начало 
90-х гг.) // Россия сегодня. Трудные поиски свобо-
ды. — М., 1993; Политология: Учеб. пособие для 
техн. ин-тов / Под ред. М. А. Василика. — СПб., 
2000. 

О. Антонюк 

Етнополітичні конфлікти (фор-
ми, способи регулювання) — врегу-
лювання етнополітичних конфлік-
тів — процес складний і потребує по-
шуку нового, компромісного для усіх 
конфліктуючих сторін балансу інтере-
сів, що задовольняли б супротивників. 
Багатоаспектний характер етнополі-

тичних конфліктів зумовлює різно-
манітність шляхів їх розв’язання. 
Вчені-етноконфліктологи здебільшого 
сходяться на таких етапах вирішення 
конфліктів. Перший етап — це прий-
няття стратегічних рішень, спрямова-
них на попередження та нейтралізацію 
кризових явищ у міжнаціональних і 
міжетнічних відносинах на основі по-
переднього створення правових, полі-
тичних, соціально-економічних тощо 
умов з метою їх цивілізаційного роз-
витку. Загальнодержавними найваж-
ливішими діями щодо запобігання 
етнополітичним конфліктам можуть 
бути: створення політико-правової ба-
зи, зорієнтованої на забезпечення рів-
ності прав громадян; забезпечення ет-
нонаціональним меншинам доступу до 
політичного впливу в усіх сферах сус-
пільного життя; періодична модерні-
зація механізму державного регулю-
вання етнонаціональних процесів на 
різних рівнях; розв’язання проблем 
облаштування та соціальної адаптації 
осіб, які повертаються з місць депорта-
ції; розв’язання нагальних соціальних 
потреб біженців і мігрантів; створення 
інформаційної системи моніторингу 
прогнозування й оцінки розвитку ет-
нополітичних і міжетнічних проблем, 
розробка інструментарію їх поперед-
ження та ін.; уникнення вирішення 
міжетнічних суперечностей за допомо-
гою силових методів. На ескалацію ет-
нополітичного конфлікту визначаль-
ний вплив мають “конфліктогенні 
чинники”: поліетнізм усього людства 
та більшості держав світу; існування 
різноманітних форм етносоціальної 
організації народів (від розвинених на-
цій до невеликих народностей та етніч-
них груп): недостатність правового за-
хисту етнонаціональних меншин у 
поліетнічних державах; відсутність 
державних гарантій у забезпеченні і 
задоволенні етнічних потреб і запитів; 
міграційні та еміграційні процеси; 
формування та протистояння політич-
них чи громадських рухів за етнічною 
ознакою тощо.

Другий етап розв’язання етнополі-
тичного конфлікту передбачає здійс-
нення заходів, спрямованих на його 
врегулювання, шляхом як силового, 
політичного, економічного впливу на 
його учасників, так і засобами диплома-
тичних переговорів. Серед них ефектив-

Етнополітичні конфлікти 
(форми, способи регулювання)



192

ними можуть бути такі заходи: надання 
національно-культурної, національно-
територіальної, національно-персональ-
ної автономії тим етносам, які цього 
домагаються чи потребують; здійснен-
ня соціально-економічної політики, 
спрямованої на підвищення життєвого 
рівня відсталих регіонів, народів та ет-
нічних груп; розширення та вдоскона-
лення культурної інфраструктури з 
урахуванням потреб етнокомпонентів 
поліетнічного суспільства; збільшення 
квот в органах влади для представни-
ків конфліктуючих сторін; залучення 
третьої сторони, так званого “третейсь-
кого судді” (міжнародної організації, 
держави чи групи держав); залучення 
громадськості. Під час проведення 
дипломатичних переговорів сучасна 
конфліктологія передбачає певні дієві 
засоби розв’язання Е. к.: у центр пере-
говорного процесу мають ставитися ті 
питання, що спричинили конфлікт; 
супротивні сторони конфлікту повинні 
прагнути до усунення психологічного і 
соціального напруження, демонструю-
чи взаємну повагу один до одного; 
учасники конфліктуючих сторін ма-
ють створити атмосферу відкритого 
рівноправного обміну думками, пуб-
лічного обговорення взаємно незруч-
них питань; конфліктуючі сторони по-
винні прагнути до компромісу, який 
передбачає взаємні поступки або пос-
тупки слабшій стороні, або тій стороні, 
яка зуміла обґрунтовано довести свої 
вимоги тому, хто добровільно відмо-
вився від частини власних вимог. Під 
час третього етапу розв’язання Е. к. 
приймаються рішення, пов’язані з од-
норазовими діями, спрямованими на 
недопущення розростання етнополі-
тичного конфлікту. Їхній спектр може 
бути найрізноманітніший: нейтраліза-
ція “бойовиків”; охорона життєво важ-
ливих об’єктів; організація прийому 
та розміщення біженців; відновлення 
зруйнованих комунікацій; посилення 
інформаційно-роз’яснювальної робо-
ти; введення надзвичайного стану на 
території, яка втягнута в конфлікт; 
розпуск незаконних збройних форму-
вань; заборона окремих організацій 
тощо. Усі способи врегулювання Е. к. 
можна звести до трьох варіантів. По-
перше, повна перемога однієї сторони 
над іншою, тобто вирішення конфлікт-
ної ситуації з позицій сили. По-друге, 

поразка конфліктуючих сторін, коли 
жодна з них не здобувала помітної пе-
ремоги над іншою. У цьому разі супро-
тивні сторони змушені для врегулю-
вання конфліктної ситуації звертатися 
до посередників (“третейського суд-
ді”), шукати компромісне розв’язання 
проблеми, яке зазвичай лише тимчасо-
во задовольняє дві сторони. По-третє, 
можливий і такий варіант вирішення 
конфлікту, коли досягнуто консенсусу 
між супротивними сторонами у виг-
ляді угоди з основних питань і вста-
новлення конструктивної взаємодії.

Євтух В. Міжетнічний конфлікт у суспільному 
розвитку поліетнічних країн // Сприяння поширен-
ню толерантності у поліетнічному суспільстві / 
О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін. — 
К., 2002; Здравомыслов А. Г. Межнациональные 
конфликты в постсоветском пространстве. — М., 
1997; Идентичность и конфликт в постсоветских 
государствах. — М., 1997; Котигоренко В. При-
чинність етноконфліктів: впливи глобалізації // 
Політ. думка. — 2002. — № 1; Маруховська О. О. 
Врегулювання етнополітичних конфліктів: наука чи 
мистецтво? // Віче. — 1998. — № 1.

О. Антонюк 

Етнополітологія — наука, яка вив-
чає політичну суб’єктність (шляхи і 
способи участі в політичному житті 
суспільства) етнонаціональних утво-
рень (етносів, націй, національних (ет-
нічних) меншин тощо); їх взаємини 
між собою, з державою та її органами. 
Е. як академічна наука та навчальна 
дисципліна здійснює теоретичне осмис-
лення етнополітичних процесів, зако-
номірностей, тенденцій їх розвитку, в 
тому числі методологічні й теоретичні 
засади етнополітики (практичної полі-
тики держави щодо регулювання між-
національних, міжетнічних відносин).

Е. як нова наука виникла на почат-
ку 70-х років ХХ ст. і веде свій початок 
від праць американських вчених 
М. Паренті, Дж. Ротшильда, що були 
опубліковані наприкінці 60-х років 
минулого століття. Становлення Е. 
стало науковою реакцією на загострен-
ня національного питання у всесвіт-
ньому масштабі. А оскільки у світі 
фактично не існує однонаціональних 
країн, етнічні процеси стали важливи-
ми для всіх суспільств.

Це виявилося, зокрема, в Канаді 
(особлива позиція французьких меш-
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193

канців провінції Квебек), в Чехосло-
ваччині, Туреччині, Іраку, загалом у 
цілій низці багатоплемінних держав 
Африки. Етнічна напруженість спос-
терігалася навіть у таких державах, як 
Бельгія та Іспанія, які здавна вважа-
лися у цьому плані стабільними. У 
поєднанні з релігійними ці процеси не-
гативно позначилися на громадсько-
політичному житті і призвели до тра-
гічних подій у Північній Ірландії, в 
Пенджабі (Індія), в Югославії.

Етнічні проблеми, необхідність діє-
вої реакції на них, набули глобального 
характеру. Наприклад, за даними 
Д. Райта, у війнах і збройних конфлік-
тах 1984–1998 рр. питома вага етнічно-
го фактора становила половину (15 із 
30), тоді як за весь період Нового часу 
(з 1496 до 1983 р.) тільки 86 із 240 війн 
характеризувалися тією чи іншою ет-
нічною нетерпимістю. Це засвідчує, що 
у перспективі відсоток етнічних зброй-
них конфліктів збільшуватиметься.

Підтвердженням цієї тенденції ста-
ли події у Казахстані, в Нагорному Ка-
рабаху, в Грузії, у країнах Балтії, на 
Північному Кавказі. Активним суб’єк-
том процесів, що відбуваються на пост-
радянському просторі, стали раніше 
депортовані народи, стосовно яких 
здійснюється реабілітаційна політика.

Е. належить до наук, які осмис-
люють, з одного боку, етнічну, а з ін-
шого — політичну дійсність. За зміс-
товним аспектом вона діалектично 
об’єднує (синтезує) дві важливі сус-
пільствознавчі науки: етнологію (на-
уку про етноси) і політологію (науку 
про політику).

Крім того, Е. тісно пов’язана з ет-
нографією — наукою про народи (етно-
си) світу, яка концентрує увагу на 
розробці проблем етно- і націогенезу, 
етнічної історії, традиційно-побутової 
культури, народних знань, побуту, 
народного мистецтва; етноархеоло-
гією — наукою, що вивчає матеріаль-
ну культуру народів; етнічною демо-
графією — наукою, що досліджує про-
блеми відтворення етносів, — етнічної 
специ фіки народжуваності, смертнос-
ті, сім’ї тощо; етнічною психологією — 
нау кою, що зосереджена на вивченні 
етнічної особливості психіки людей, 
етнічного характеру, закономірностей 
формування та функціонування етніч-
ної самосвідомості, етнічних настанов, 

стереотипів; етносоціологією — нау-
кою, що здійснює порівняльний аналіз 
різних етнічних груп та їх класифіка-
цію, досліджує вважливі явища куль-
тури різних етносів, взаємозумов-
леність змін у культурі, зокрема мові, 
побуті, етнічних орієнтаціях, законо-
мірності й особливості міжетнічних 
стосунків; етнічною історією — нау-
кою, яка розглядає розвиток етносу від 
часів свого виникнення до нинішнього 
стану (етногенез); етнолінгвістикою — 
наукою, що осмислює взаємини етно-
сів і мови, вплив мови на етнічний роз-
виток; етнічною; етнічною антрополо-
гією — наукою, що вивчає біологічні 
особливості людини.

Існує тісний взаємозв’язок між Е. і 
етноекологією (вивчає взаємини ет-
носів з природним і тваринним світом) 
та етноекономікою (наукою, що до-
сліджує економічну діяльність ет-
носів, їхню господарську специфіку, 
етнічні особливості праці, зайнятості 
тощо).

Дослідженням етнічних особливос-
тей мистецтва займається етномистец-
твознавство, виховання — етнопедаго-
гіка, лікування — етномедицина.

Зазначені науки мають велике зна-
чення для розвитку та функціонуван-
ня Е., оскільки формують її інформа-
ційно-джерельну базу, створюють ос-
нову для теоретичних висновків та 
узагальнень.

Засновники Е. її предметну сферу 
пов’язували з тією частиною суспіль-
ної діяльності, яка охоплює взаємодію 
етносів і політики, вплив етнічних 
спільностей людей на їх політичну по-
ведінку і політику загалом. Зокрема, 
М. Паренті під предметом Е. розумів 
аналіз взаємозв’язку етнічної іденти-
фікації і політичного вибору. Дж. Рот-
шильд предмет Е. визначав як полі-
тичний зріз, політичний зміст етнічної 
дійсності. Головне питання Е. за 
П. Ван ден Бергом — це взаємини дер-
жави з етнічними групами, маючи на 
увазі при цьому політичні феномени 
етнічної природи або етнічного зафар-
бування, що спостерігаються в полі-
тичних системах різних країн світу.

Антонюк О. Етнополітологія як наука та її 
зв’язок з етнополітикою // Персонал. — 2004. — 
№ 1; Абдулатинов Р. Г. Этнополитология. — СПб., 
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Наук.-навч. посіб. — К., 1999; Марченко Г. И. Эт-
нополитология как наука // Соц.-полит. журн. — 
1994. — № 3/6; Садохин А. П. Этнология: Учеб-
ник. — М., 2000; Тощенко Ж. Г. Социология: Об-
щий курс. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2001.

О. Антонюк 

Етнополітологія (методологічні 
засади) — наукова теорія, що дослід-
жує етнічні явища у їх діалектичному 
взаємозв’язку з політикою. Теоретичні 
підходи Е. опираються на різні методо-
логічні принципи. Їхня специфіка виз-
начається характером інтерпретації 
етнічної природи, а саме є відповіддю 
на питання: про долю та історичне бут-
тя етнічного; про основи етнічності; 
про моно- чи багатофакторну природу 
етнічних феноменів; про асиміляцію; 
про причини і наслідки етнічних кон-
фліктів тощо.

На основі цих орієнтацій сформу ва-
лися різноманітні підходи, які об’єд-
нують позиції окремих вчених.

Теорії і концепції етнічності захід-
ної думки можна звести до трьох ос-
новних методологічних підходів: при-
мордіалізм, інструменталізм (він ще 
відомий під назвою ситуаціонізм) і 
конструктивізм.

У теоріях примордіалістського під-
ходу виокремлюють два напрями: со-
ціобіологічний та еволюційно-історич-
ний. Прихильники першого напряму 
розглядають етнічність як об’єктивну 
визначальну (примордіальну, тобто 
споконвічну) характеристику людства. 
Цей феномен вони пояснюють за допо-
могою еволюційних ідей як явище, де-
терміноване генетичними і географіч-
ними факторами, трактуючи етніч-
ність як “розширену родинну групу” 
або як “розширену форму родинного 
добору і зв’язку”.

Теоретики другого — еволюційно-
історичного напряму примордіаліст-
ського підходу розглядають етноси як 
соціальні, а не біологічні спільноти, 
глибинно пов’язані із соціально-іс-
торичним контекстом. Це реально іс-
нуючі групи з властивими для них ри-
сами — мовою, культурою, ідентич-
ністю, які відрізняють їх від інших 
груп.

До 60–70-х років XX ст. у світовій 
науці домінував примордіалістський 
підхід, головне його другий напрям, а 
в радянському суспільствознавстві був 

фактично єдиним до початку 90-х ро-
ків.

Найбільш науково обґрунтованою у 
радянській науці була теорія етносу. 
Головним здобутком радянської мето-
дології у вивченні людського суспільс-
тва, у тому числі етногенезису, є істо-
ризм, тобто осмислення соціальних 
явищ у їх тривалому розвитку.

Вагоме місце у дослідженнях етно-
су займають праці П. Кушнера, зокре-
ма у його монографії “Етнічні тери-
торії та етнічні кордони” увага акцен-
тується на значенні територіальної 
взаємодії етнічних спільнот для про-
цесів їх формування та розвитку, а та-
кож визначалася роль національної 
(етнічної) самосвідомості як етнічного 
визначника. Для розрізнення народів 
він пропонував звертати основну увагу 
на мову, а також форми житла, одягу, 
кулінарію та інші елементи матеріаль-
ної культури. На думку вченого, знач-
но складніше використовувати для 
цієї мети відмінності в галузі соціаль-
ного ладу і явища духовної культури.

Загалом П. Кушнер стояв на тому, 
що об’єктивні елементи культури і 
суб’єктивна етнічна самосвідомість є 
рівнозначними індикаторами належ-
ності людей до етнічної спільності, а 
місце кожного з них у визначенні ет-
нічної належності населення залежить 
від конкретних обставин. Дослідник 
виступав проти єдиного, придатного 
для будь-яких умов рецепту визначен-
ня етнічної належності людей.

З-поміж засновників теорії етносу 
потрібно назвати С. Токарева, який у 
своїй праці “Проблемы типологии эт-
нических общностей” звертає увагу на 
те, що жодна з ознак етносу, а саме: 
мова, територія, спільне походження, 
економічні зв’язки, політичні об’єд-
нання, культурні особливості, релігія 
не обов’язково повинні бути притаман-
ні кожному етносові.

У розробці теорії етносу провідна 
роль належить Ю. Бромлею, який виз-
начав етноси як усталені сукупності 
людей, які характеризуються певними 
власними етнічними властивостями 
(мовою, культурою, етнічною самосві-
домістю, закріпленою у самоназві). Ці 
властивості формуються лише за від-
повідних умов — територіальних, при-
родних, соціально-економічних, дер-
жавно-правових.
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Соціобіологічний напрям примор-
діалістського підходу в російській 
суспільствознавчій літературі пред-
ставлено концепцією, сформульова-
ною Л. Гумільовим. Автор розглядав 
етнос як природний, біологічний фено-
мен, джерелом розвитку якого є пасіо-
нарний поштовх. Якщо у своїх ранніх 
працях Л. Гумільов трактував етнос як 
біологічну одиницю, то у 80-х роках 
XX ст. запропонував вважати визна-
чальними у його формуванні й розвит-
ку такі чинники, як ландшафт, клімат 
тощо. Зі зміною ландшафту, зазначав 
він, етнос втрачає свою природу й зни-
кає.

До примордіалістського напряму 
належать і такі відомі українські 
вчені, як В. Наулко, А. Пономарьов, 
які створили ґрунтовні праці з акту-
альних проблем етнонаціонального 
розвитку українського суспільства.

У середині 70-х років XX ст. як ре-
акція на неспроможність примор-
діалізму обґрунтувати причини поси-
лення національних рухів у сучасному 
світі в західній науці виникає інша ін-
терпретація етнічності, згідно з якою 
вона розглядається як інструмент, що 
використовується політиками для до-
сягнення своїх інтересів. Такий підхід 
дістав назву інструменталізму, або си-
туаціонізму.

Таке розуміння етнічності харак-
терне переважно для політологічних 
досліджень міжетнічних відносин і 
сформувалося воно в основному в ме-
жах політології та соціології. На відмі-
ну від примордіалістів творці інструн-
талістського підходу (Олзак, Нейгел, 
Дж. Бентлі та ін.) орієнтуються не на 
пошук об’єктивних основ етнічності 
(вони приймають існування етносу як 
факт, даність), а на виявлення функ-
цій, які виконують етнічні спільноти. 
Ґрунтуючись на функціоналізмі та 
прагматизмі, прихильники інструмен-
талізму вважають етнічність продук-
том етнічних міфів, які створюються 
для досягнення певної вигоди і здобут-
тя влади. У цьому контексті етнічність 
розуміється як ідеологія, яку формує 
еліта з метою мобілізації мас на бо-
ротьбу за владу.

Велике значення у сучасній науці 
надається третьому — конструктивіст-
ському підходу до розуміння етнічної 
спільності, який визначає нації, етно-

си як певні інтелектуальні конструкції 
науковців, політиків, яким завдяки 
значному поширенню системи освіти, 
розгалуженій мережі засобів масової 
інформації вдається передавати власні 
ідеї масам, активно впливати на них. 

Творці конструктивістської пара-
дигми етнічності (Ф. Барт, Б. Андер-
сон, Р. Бурдьє, Е. Геллнер, Е. Хобсба-
ум та ін.) виступають проти історико-
культурної реальності етносу, який, за 
їхнім твердженням, є якоюсь науко-
вою абстракцією. Вони не визнають 
примордіалістської складової у теорії 
етносу, тобто, на думку конструк-
тивістів, етнічні ознаки (мова, тради-
ційна культура, етнічна самосвідо-
мість), що виступають у примор-
діалістів ідентифікаторами етносу як 
структури, не мають виключно етніч-
ної належності, а мають загальносо-
ціальний характер і залежать від полі-
тичної, соціально-економічної ситуа-
ції, в якій опиняється людина.

Етнічність, за конструктивіста-
ми, — процес конструювання уявних 
спільностей, який ґрунтується на вірі 
в те, що вони поєднані природними 
зв’язками, єдиним типом культури, 
ідеєю про спільне походження та 
спільне історичне минуле.

Представником конструктивістсь-
кого підходу в Росії є відомий вчений 
В. Тишков, на переконання якого “на-
ція — це внутрішньогрупова дефініція 
і їй неможливо надати чітку наукову 
чи конституційну форму”. Це саме сто-
сується і ще більш містичної категорії 
“етнос”. Дослідник Д. Драгунський та-
кож вважає етнос фізично неіснуючим 
і розуміє під ним довільний вибір осо-
бою референтної групи.

У конструктивістському підході пот-
рібно звернути увагу на те, що його при-
хильники, незважаючи на інтерпрета-
цію етнонації як соціального конструк-
ту, визнають її існування в реальності, 
яка здатна впливати на поведінку лю-
дей, мобілізовувати їх на досягнення 
певних цілей. У процесі залучення 
членів етнічної групи до колективних 
дій на вирішення політичних, соціаль-
но-економічних завдань ключову роль 
вони відводять еліті, лідерам, які нерід-
ко дбають про власні цілі, не завжди об-
стоюють інтереси народу.

Кожен із розглянутих методологіч-
них підходів щодо розуміння етніч-
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ності має як сильні позиції, так і слаб-
кі. Однак дедалі очевиднішим стає те, 
що осмислення такої складної і різ-
нобічної наукової проблеми, якою є 
природа етнічного феномена, в межах 
однієї методологічної моделі неможли-
ве. У зв’язку з цим російський вчений 
А. Садохін зазначає, що наявні підхо-
ди до етнічності не мають взаємо-
виключного характеру, тому перспек-
тивним способом дослідження пробле-
ми етнічності найближчим часом 
напевне буде інтеграція їхніх найваж-
ливіших аспектів і створення когерен-
тної теорії етнічності. Далі автор наго-
лошує, що, на думку багатьох етноло-
гів, ядром такого синтезу здатний 
стати конструктивістський підхід, ос-
кільки він має багато важливих пере-
ваг: по-перше, у теоріях цього підходу 
фокусується увага на відносному ха-
рактері і ситуативній залежності ет-
нічності, що дає змогу вивчати цей фе-
номен на різних “рівнях” і “зрізах”; 
по-друге, усі теорії конструктивістсь-
кого підходу практично однаково трак-
тують проблему ролі спорідненості у 
формуванні етнічної ідентичності, що 
можна використати як вихідну основу 
при створенні різних теорій; по-третє, 
за період посткомуністичного розвит-
ку світу виявлено велику кількість 
фактів зміни етнічності, що саме собою 
дає унікальну можливість для інтегра-
ції поглядів конструктивістів та інс-
трументалістів.

Беручи до уваги специфіку дослід-
ження етнополітичних процесів у сус-
пільстві, в основі яких лежать тісно 
взаємозв’язані етнічні й політичні 
явища, а центральне місце займає ет-
нічний фактор, для вчених у методоло-
гічному контексті великого значення у 
примордіалізмі, інструменталізмі та 
конструктивізмі набувають такі теоре-
тичні засади: 1) визнання прихильни-
ками усіх підходів вирішальної ролі 
етнічної ідентичності з метою само-
виділення групи та виокремлення її 
іншими; 2) обґрунтування примор-
діалістами існування етнічності як 
об’єктивної даності, одвічної характе-
ристики людства, реальності етнічної 
сфери; використання історичного під-
ходу, зокрема фундатором радянської 
теорії етносу Ю. Бромлеєм, у з’ясу ван-
ні генезису і розвитку етносу загалом; 
3) впровадження теоретиками інстру-

менталістської концепції підходів різ-
них соціально-психологічних теорій 
пояснення феномена етнічності як 
ефективного засобу подолання відчу-
ження між людьми, характерного для 
сучасного суспільства масової культу-
ри, споживацьких цінностей і прагма-
тизму, відновлення етнічної рівно-
правності; 4) обґрунтування кон струк-
тивістами ролі ідеологічної діяльності, 
політичної еліти у формуванні етніч-
ної солідарності.

Саме врахування цих аспектів у ме-
тодологічних підходах до розуміння 
етнічного феномена, які сформувались 
у західній науці, вважається визна-
чальним в об’єктивному і комплексно-
му осмисленні процесу формування ет-
нополітики в Україні, яка має ґрунту-
ватися на широкому використанні 
теоретичних доробок як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених.

Переважна більшість українських 
дослідників у трактуванні природи ет-
нічності належить до примордіалістсь-
кої парадигми.

Арутюнян Ю. В.,  Дробижева Л.  М,  Сусоко-
лов А. А. Этносоциология: Учеб. пособие. — М., 
1998; Гумилев Л. Н., Иванов К. П. Этнические про-
цессы: два подхода к изучению // Социс. — 
1992. — № 1; Кушнер П. И.  Этнические террито-
рии и этнические границы // Труды Ин-та этногра-
фии. Нов. серия. 15. — М., 1951; Садовин Э. П. 
Этнология: Учебник. — М., 2000; Токарев С. А. 
Проблемы типологии этнических общностей (к ме-
тодологическим проблемам этнографии) // Вопр. 
философии. — 1964. — № 11.

О. Антонюк

Етнополітологія (функції) — на-
ука, основними функціями якої у сус-
пільстві, є: теоретико-пізнавальна — 
полягає у вивченні, систематизуванні, 
узагальненні визначальних тенденцій 
розвитку й фінансування етнополітич-
ної сфери суспільства та різних теорій, 
концепцій етнополітичних процесів; 
описова (дескриптивна) — передбачає 
дослідження етнополітичної реаль-
ності із зіставленням її з уже існуючи-
ми міжнародними, вітчизняними стан-
дартами в етнополітичній галузі, на 
підставі чого можна отримати відпо-
відь, якою є ця реальність; інтерпрета-
ційна (пояснювальна) — пояснює при-
чинно-наслідкову природу тих чи тих 
подій, явищ, тенденцій, напрямів ет-
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нополітичного розвитку; світоглядна 
(виховна) — реалізуючись, формує ет-
нополітичну свідомість і культуру між-
етнічного, міжнаціонального спілку-
вання; найважливіші надбання етно-
політичної теорії і практики стають 
доступними широкому загалу, роблять 
участь етнонаціональних утворень в 
етнополітиці свідомою і ефективною; 
прогностична (передбачення) — на ос-
нові реалізації функцій опису, інтер-
претації дає можливість виходу на 
спроби прогнозів розвитку етнополі-
тичних процесів та явищ; інструмен-
тальна (технологічна) — спрямована 
на пошук відповідей на запитання сто-
совно вибору форм і видів практичних 
етнополітичних дій з метою досягнен-
ня конкретного результату; ідеологіч-
на (програмова) — пов’язана з вибором 
певної системи ідеологічних ціннісних 
орієнтацій у формуванні етнополітики 
суспільства та розробкою стратегії і 
напрямів її розвитку.

Абетка етнополітолога / Ю. Римаренко, 
О. Мироненко та ін. — К., 1995. — Т. 1; Карту-
нов О. В. Вступ до етнополітології: Наук.-навч. 
посіб. — К., 1999; Тавадов Г. Т. Этнология: Учеб. 
для вузов. — М., 2002.

О. Антонюк 

Етнос — сталий колектив людей, 
який утворився внаслідок природного 
розвитку на основі специфічних сте-
реотипів свідомості й поведінки. Слово 
“етнос” походить з давньогрецької 
мови. Проблема полягає в тому, що в 
цій мові, крім терміна “етнос”, який 
зазвичай перекладають як “народ”, ви-
користовували ще два терміни — “де-
мос” і “лаос”, які можна перекласти 
так само. Слово “демос” водночас озна-
чало територіальне та політичне утво-
рення, частину земель і людей, що на 
цих землях мешкають.

Е. існує як стійка система, що про-
тиставляє себе усім іншим аналогіч-
ним колективам людей за принципом 
“ми — не ми”, “свої — чужі”, “ми такі, 
а решта — інші”. Таке усвідомлення 
своєї єдності й самоідентифікації є ві-
дображенням компліментарності (за 
Л. Гумільовим), тобто симпатії, завдя-
ки чому виробляються головні ознаки 
етнічності — етнодиференціація за ан-
титезою “ми — вони”. Е. розглядаєть-
ся як результат творчої адаптації 

людської спільноти до унікального 
природного ландшафту. Л. Гумільов 
послідовно відкидає усі соціальні чин-
ники визначення етнічної спільноти. 
Так, він наполягає на тому, що реаль-
ний Е. нетотожний спільноті, яка має 
єдину самоназву, що етнічна належ-
ність — релятивне поняття, а соціо-
куль турні ознаки не є вирішальними 
для Е. 

Визнання етнічним колективом 
своєї єдності є головною ознакою Е. як 
системи. Існують й інші важливі озна-
ки (мова, культура, територіальна єд-
ність, спільність економічного життя, 
самоназва та ін.), які однак не є 
обов’язковими для визначення того чи 
того колективу Е., бо неприйнятні для 
всіх випадків етнічної історії. Са-
моідентифікація з певним Е. є не лише 
ознакою останнього, а й системним 
зв’язком між людьми. Таке ототож-
нення відображає у свідомості людей 
об’єктивно існуючу цілісність Е. як 
системи.

Етнічна належність — продукт не 
лише свідомості, а й природи людини, 
відображення певної фізичної або біо-
логічної реальності. Зрозуміти остан-
ню можна лише шляхом аналізу ви-
никнення й зникнення Е., а також 
встановлення відмінностей між ними, 
характеру етнічної спадкоємності, тоб-
то в результаті етногенезу.

Дехто із західних науковців, хто 
обстоює Е. у вузькому розумінні, роз-
глядають його як специфічний вияв, 
форму або тип ідеології. Таке розумін-
ня Е. започаткував відомий амери-
канський соціолог Д. Белл. Ще на ру-
бежі 50–60-х років у своїй добре відо-
мій на Заході праці “Кінець ідеології” 
він, твердячи про занепад усіх ідеоло-
гій, особливо комуністичної, передрі-
кав, що на зміну їм прийде етнічність. 
Нині вельми поширена точка зору. Її 
прихильники, зокрема американські 
та канадські етносоціологи та антропо-
логи Г. Френсіс, Д. Аронсон, Ф. Рігсс, 
зазначають, що “етнічність є й має 
бути формою, певним різновидом ідео-
логії”. При цьому вони наголошують, 
що ця ідеологія має витіснити, заміни-
ти класову або перебувати до неї в опо-
зиції.

Більшість дослідників схиляється 
до тієї думки, що Е. — це вияв сигніфі-
кативної єдності культури як певного 
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способу буття, або спосіб буття певного 
народу детермінує його смислову, зна-
кову ідентифікацію.

Е. не є явищем соціальним, тому й 
існує за будь-яких формацій і соціаль-
но-політичних режимів. Л. Гумільов 
визначає Е. як біологічну одиницю, 
що таксономічно стоїть нижче виду як 
populatio, а сам етнічний поділ людс-
тва — як один із способів адаптації у 
ландшафтах (не стільки в структурі, 
скільки у поведінці). Феномен Е. нале-
жить до біогеографічних, а не істори-
ко-соціальних явищ.

Кожний Е. має оригінальну струк-
туру, що сприймається людьми як ет-
нічна цілісність. У тих випадках, коли 
вона стирається і Е. опиняється на 
межі асиміляції іншими етносами, за-
лишається інерція, тобто традиція. 
Доки інерція не вичерпується, люди, 
що належать до певного етносу, відно-
ситимуть себе до нього. При цьому не 
має значення, чи говорять вони мовою 
предків, чи дотримуються обрядів, чи 
шанують свої древні пам’ятки, чи жи-
вуть на землі, яка є батьківщиною їх-
ньої структури.

Е. завжди має спільність поведінко-
вих рис, що передаються від покоління 
до покоління за допомогою механізму 
умовно-рефлекторної сигнальної спад-
ковості. Ці риси не випадкові, вони ви-
робляються в процесі адаптації людей 
в етнічному та ландшафтному середо-
вищі й утворюють стереотип поведін-
ки Е.

Як феномен кожний Е. — це спе-
цифічна форма існування людського 
роду, соціокультурний організм на 
певній стадії цивілізаційної зрілості: 
нації, народності, племені, роду. Тому 
його можна визначити як стійку, істо-
рично усталену на певній території су-
купність людей, що мають спільні 
риси, стабільні особливості культури 
та психологічний склад, свідомі своєї 
єдності та відмінності від інших подіб-
них утворень (мають самосвідомість). 
Отже, якісними ознаками Е. є: мова, 
народне мистецтво, звичаї, обряди, 
традиції, норми поведінки, звички 
тощо. Зауважимо, що жодна з перелі-
чених рис не є детермінантно етнозна-
ковою. Саме в сукупності вони станов-
лять певну етнічну культуру. Форму-
вання Е. відбувається на основі єдності 
способу буття певних спільнот.

Гумилев Л. Этносфера: история людей и приро-
ды. — М., 1993; Етнос. Нація. Держава. Україна в 
контексті світового етнодержавницького досвіду / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого // Ю. І. Римаренко, С. О. Телешун, Л. Є. Шкляр; 
За заг. ред. Ю. І. Римаренка. — К., 2000; Етносо-
ціальні трансформації в Україні // Відп. ред. Б. Б. По-
пов. — К., 2003; Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. По-
няття та терміни. — К., 1997; Мала енциклопедія ет-
нодержавства / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. 
ред.) та ін. — К., 1996; Міграційні процеси в сучасно-
му світі: світовий, регіональний виміри: (Понятійний 
апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): 
Енцикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко: За ред. Ю. Рима-
ренка; — К., 1998.

С. Бойко 

Етносоціальна структура — 
ієрархічно взаємопов’язані різні со-
ціальні верстви, що становлять 
своєрідну соціальну “піраміду”, в якій 
вирізняють нижчий, середній та ви-
щий рівні. Порушення природної Е. с., 
де всі три рівні мають бути представ-
лені більшістю представників авто-
хтонного етносу (титульної нації), від-
бувається у процесі завоювань, злиття 
різних державних утворень, етнокуль-
турній експансії, а також при поступо-
вому “просочуванні” у вищі соціальні 
прошарки інших етнічних елементів. 
У результаті втрачається необхідна 
для оптимального національно-дер-
жавного розвитку повнота Е. с. На-
приклад, у національній історії ук-
раїнців важливу роль відіграла довго-
тривала боротьба з різними хвилями 
завойовників, а також життєва необ-
хідність протистояти полонізації, ли-
товізації, мадяризації, русифікації та 
євреїзації, що з часом призвело до не-
повноти української Е. с., яка виникла 
внаслідок злиття власних верхніх со-
ціальних верств із соціальними верс-
твами панівних етносів. Тому успіш-
ність подальшого етнокультурного 
розвитку і всієї життєдіяльності ук-
раїнської нації безпосередньо зале-
жить від повноти Е. с., де всі рівні (на-
самперед верхні) мають належати 
більшості представникам титульного 
етносу.

Г. Щокін

Етностатусна перевага (від лат. 
status — стан, становище) — вище або 
нижче соціальне становище індивіда 
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або соціальної групи у соціальній 
структурі суспільства; сукупність 
прав, привілеїв та обов’язків індивіда 
в соціальній групі. Етнічний статус 
визначає становище індивіда або гру-
пи в системі міжетнічних відносин 
певного суспільства. Етнічний статус 
визначається низкою об’єктивних і 
суб’єктивних показників. Об’єктивні 
показники мають природні й соціальні 
характеристики. Природні показники 
етнічного статусу включають: расу, ет-
нічну належність, етнічний характер, 
етнічну ментальність; соціальні — рі-
вень доходів, освіту, поширеність і 
престиж певних професій, доступ до 
влади, включеність у систему владних 
повноважень і масштаб цих повнова-
жень, заангажованість у структуру уп-
равління. Суб’єктивні показники ви-
являються через феномен суспільної 
свідомості: самооцінку етнічної групи, 
авторитет, престиж та імідж, способи і 
форми самоствердження. Суб’єктив-
ний аспект етнічного статусу втілюєть-
ся через соціальне почуття — позитив-
ні (патріотизм, солідарність, гордість, 
упевненість, емпатія та симпатія до 
представників своєї етнічної групи 
тощо) і негативних (песимізм, розча-
рованість, нігілізм, почуття обділенос-
ті долею тощо).

Е. п. має місце тоді, коли етнічна 
група взаємодіє з іншими етнічними 
групами в єдиному поліетнічному сус-
пільстві. Вона характеризує певні чин-
ники, які визначають гегемонію етніч-
ної групи серед інших етнічних груп 
поліетнічного суспільства. Е. п. вияв-
ляється в тому, що представники одно-
го етносу домінують у певних, важли-
вих для суспільного життя сферах: 
 управління, владних повноважень, фі-
нансів, освіти та науки, засобах масо-
вої інформації та комунікації тощо. 
Така Е. п. представників одних етніч-
них груп стосовно інших знаходить 
своє відображення в суспільній свідо-
мості, що автоматично переносить 
Е. п. представників певної етнічної 
групи на всю етнічну групу, яка наді-
ляється справжніми або уявними пе-
ревагами щодо інших етнічних груп. У 
процесі міжгрупових контактів індиві-
дуальні властивості дещо применшу-
ються й обмежуються, а домінуюче 
значення набуває етнічна належність. 
Однак у сучасних умовах функціону-

вання демократичного суспільства ре-
алізація Е. п. одних етнічних груп сто-
совно інших об’єктивно створює додат-
кові небезпеки і загрози цивілізованого 
співжиття різних етносів у поліетніч-
ному суспільстві, оскільки це сти-
мулює етнічну упередженість, етнічне 
незадоволення, етнічну неприязнь, ет-
нічну ворожість — стадії міжетнічного 
конфлікту. Включення демократич-
них засад і демократичних чинників у 
процес запобігання використовування 
Е. п. — є гарантією стабільності, про-
гнозованості співжиття різних етніч-
них груп поліетнічного суспільства в 
сучасному світі. 

Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: мож-
ливості наукових інтерпретацій. — К., 2004; Мала 
енциклопедія етнодержавознавства / НАН Украї-
ни. І-нт держави і права ім. В. М. Корецького; Ред. 
кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996; 
Сенюшкіна Т. Попередження та врегулювання ет-
нічних конфліктів: державно-управлінський вимір 
(проблеми теорії, методології, практики). — О., 
2005 

В. Волобуєв 

Етнофілософія — сфера філософ-
ського знання про загальність і сутніс-
тність етнопроцесу, іманентну логіку 
його становлення та розвитку. Це нау-
ка, яка вивчає факти реальних етніч-
них історій у їх взаємозв’язку, об’єм-
ності й багатовимірності, спадкоємнос-
ті, їх каузальній зумовленості та в 
контексті світового етнопроцесу. Е. 
дає можливість поглянути на певний 
етнос як особливу цілісність — окре-
мішну й водночас самодостатню, а її 
ментальні структури та культурні еле-
менти розглядати чинниками конкрет-
ної геополітичної й антропогенної при-
родної реальності. З огляду на таку 
відповідність і зумовленість можна 
обґрунтувати природні межі існування 
того чи того етносу поза якими він 
втрачає власну ідентичність (В. Криса-
ченко). Наприклад, для України ці 
природні межі і за даними джерел, і за 
об’єктивними критеріями є чітко ок-
ресленими: на заході — гирлом Дунаю 
та гірськими схилами Карпат, на 
сході — Доном, на півдні — узбереж-
жям Азовського і Чорного морів, на 
півночі — лісовою смугою та болотами 
Полісся. Ще за античних часів Велика 
Скіфія цілком вкладалася в цей про-
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стір, а її мешканці почували себе само-
достатніми та незалежними. Так само 
й кордони антської держави, Київської 
Русі, кордони Великого князівства 
Руського за часів Б. Хмельницького, 
межі України-Русі за пактами і намі-
рами І. Мазепи та П. Орлика, обшири 
Соборної Української Народної Респуб-
ліки, врешті — кордони УРСР у межах 
СССР, а тепер — і України, попри певну 
обкарнаність, неспростовно засвідчу-
ють тяглість нашої держави як геополі-
тичної реальності. Е. з її загальністю і 
сутністю щодо оцінки природи певного 
етносу дає можливість засвідчити ус-
талену єдність етнокультурних та еко-
лого-географічних вимірів певних об-
ширів планети, виявити своє рідність 
просторового залюднення дискретних 
елементів географічної оболонки й ба-
чення цих теренів і залюднюючого цю 
землю народу як чогось цілісного, до-
тичного до інших земель і водночас са-
модостатнього.

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М., 
1983; Крисаченко В. Україна як геополітична ре-
альність // Студії з україністики. — Вип. 1. — К., 
2002; Людина і довкілля: У 2 кн. — К., 1995; Ук-
раїнознавство: У 2 кн. — К., 1996 — 1997. 

А. Черній 

Етнофрейдизм — напрям етногра-
фії, що виник під впливом ідей психо-
аналізу, поширеного на сферу культу-
ри, релігії, міфології. Принципи Е. 
 закладені основоположником психо-
аналітичної теорії З. Фрейдом. Пока-
зовими в цьому відношенні є його пра-
ці “Тлумачення сновидінь”, “Психопа-
тологія буденного життя”, в яких 
автор спробував вийти за межі індиві-
дуальної психіки у сферу міфології, лі-
тератури, культури. Найближче за те-
матикою до етнографії стоїть праця 
“Тотем...”, присвячена аналізу психо-
логії первісної культури та релігії. 
Спираючись на загальні методи психо-
аналітичної практики з метою ліку-
вання неврозів, З. Фрейд намагався 
пояснити такі явища історичної етно-
графії, як екзогамія, табуація, магія, 
анімістичні вірування, тотемічні уяв-
лення тощо. Етнографічна наука та 
релігієзнавство, які за своїми метода-
ми дослідження ближче стоять до гу-
манітарних наук, ніж психоаналіз, 
критично поставилися до висновків 

З. Фрейда. Проте це не завадило ви-
никненню цілого напряму в етнографії 
під назвою Е.

Одним із послідовників З. Фрейда 
був угорський лікар-психіатр і одно-
часно дослідник-етнограф Г. Рохейм. 
Він розробив теорію “єдиного комп-
лексу” стосовно давніх періодів людсь-
кої цивілізації, вважаючи, що цей 
доісторичний конфлікт повторюється 
в етногенезі.

Відносно самостійну теорію в Е. 
розробив К. Юнг. В основі його теорії 
лежить думка про “колективне підсві-
доме” або “архетипи”. Зміст цієї ар-
хаїчної структури “колективної душі” 
розкривається у міфах, казках, віру-
ваннях. Оскільки кожний народ в ми-
нулому створив свої міфи та релігійні 
уявлення, то є підстави вважати, що в 
основі будь-якого соціального організ-
му — сім’ї, племені, народу чи раси — 
лежить своєрідна архетипічна струк-
тура, тобто система первісних ідей.

Серед послідовників Е. називають 
також І. Малиновського, Ж. Деверьо, 
Р. Бастіда.

Сучасна наука неоднозначно оцінює 
внесок представників фрейдизму в ет-
нографію. Визнаючи їхні заслуги в 
розробці теорії “безсвідомого” і його 
ролі в культурі народів, а також ролі 
емоцій та еротичних потягів на ранніх 
етапах людської цивілізації водночас 
відзначають принципові методологічні 
вади, пов’язані з гіперболізацією сек-
суально-еротичної енергії в житті ет-
носів і соціуму взагалі. На сучасному 
етапі Е. швидше явище історії, ніж ре-
альної наукової дійсності.

Гнатенко П. И.,  Павленко В. Н. Идентичность: 
философский и психологический анализ. — К., 
1999; Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та 
терміни. — К., 1997; Мнацаканян М. О Нации и 
национализм. Социология и психология нацио-
нальной жизни: Учеб. пособие для вузов. — М., 
2004.

С. Бойко
 

Етноцентризм (від грец. ethnos — 
народ і лат. centrum — зосереджен-
ня) — система поглядів, у якій жит-
тєдіяльність інших народів розгля-
дається через призму культури, 
традиційних настанов і ціннісних 
орієнтацій власного етносу (як етало-
ну) і яка вважає “свій” етнос кращим 

Етнофрейдизм
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від інших. Явище Е. можна спостері-
гати у представників роду людського 
впродовж усієї його історії. Напри-
клад, у написаній у ХІІ ст. “Повісті 
временних літ” поляни, які мають 
звичаї і закони, протиставляються в’я-
тичам, кривичам, древлянам, які не 
мають ні справжнього звичаю, ні зако-
ну. Термін “Е.” було введено в 1906 р. 
американським ученим Уїльямом Сам-
нером у роботі “Народні звичаї”. Він 
вважав, що у свідомості людей існує 
тенденція використовувати стандарти 
своєї групи для оцінювання інших 
груп, розміщуючи її на вершині ієрар-
хії й розглядаючи інші групи як такі, 
що стоять нижче. Еталонними стан-
дартами виступають релігія, мова, літе-
ратура, страва, одяг тощо. Концеп-
туально теорію Е. в подальшому роз-
вивають американські дослідники 
Р. Лівайн і Д. Кембелл у роботі “Етно-
центризм теорії конфліктів, етнічних 
відносин та групової поведінки” 
(1973). Вони зазначають, що чим слаб-
кішою виявляється етнічна група і 
чим більшу загрозу вона відчуває з 
боку інших груп, тим більшими є вия-
ви Е. в її середовищі. Загалом серед на-
уковців існують різні погляди щодо 
розуміння та оцінювання феномена Е. 
Більшість із них сходяться на тому, 
що як будь-яке соціально-психологіч-
не явище, Е. не може розглядатися як 
щось тільки позитивне чи лише нега-
тивне, а ціннісне судження про нього 
абсолютно несприйнятливе. Е. як сві-
тоглядний принцип певною мірою про-
тидіє міжгруповій взаємодії, однак 
водночас виконує для етногрупи ко-
рисну етнооб’єднувальну функцію під-
тримання позитивної ідентичності, 
збереження її цілісності та етноспе-
цифічності. У формуванні Е. важливу 
роль відіграють сім’я, система освіти й 
виховання, настанови та уявлення, що 
знайшли відображення в етнічно за-
барвленій літературі, творах мистец-
тва і пропагуються в етнічно зорієнто-
ваних засобах масової інформації.

Для Е. характерне те, що він, по-
перше, фіксує відповідний ступінь роз-
витку самосвідомості етнічної групи, є 
одним із виявів національного “Я”, фо-
кусується на протиставленні “своїх” 
цінностей “чужим”, створює почуття 
“ми” перед обличчям зовнішнього сві-
ту. Так, відомі вчені, дослідники етно-

політичної сфери К. Бут, А. Сміт, 
П. Шугар, виявили таку тенденцію, 
що акцентація на “власній” культурі 
виступає важливою складовою усіх на-
ціональних рухів у боротьбі за неза-
лежність, невід’ємним компонентом 
намагання відмежуватися від ціннос-
тей, характерних для панівної нації. 
По-друге, на ступінь виразності Е. 
значно впливають не особливості куль-
тури, а соціальні чинники — місце в 
соціальній структурі етнічної групи, 
об’єктивний характер міжетнічних 
відносин. Більші вияви Е. спостеріга-
ються у середовищі тих етнічних груп, 
які менші за чисельністю від інших й 
нижчі за своїм статусом від них. Тобто 
чим етноцентричнішою є група, тим 
частіше вона розглядає інші групи як 
сильні, агресивні й небезпечні. Це сто-
сується “національних меншин”, “ма-
лих націй”, мігрантів. У таких випад-
ках Е. виявляється в яскраво вира-
жених формах, стає деструктивним 
чинником. З іншого боку Е. може пос-
тати і як ідеологічна форма широкої 
експансії панівного у певній поліетніч-
ній державі етносу стосовно усіх інших 
підпорядкованих етносів. При цьому 
він набуває характеру шовіністичної 
ідеології, виступаючи чинником ви-
никнення і розпалювання міжетнічної 
ворожнечі. Такий Е. отримав у нау-
ковій літературі назву войовничого, 
коли особистості не тільки судять чужі 
цінності виходячи з власних, а й 
нав’язують їх іншим. Подібна ситуація 
створюється у державах, де населення 
зневірилось у справедливості суспіль-
ного і державного порядку, де суспіль-
ство втратило духовні орієнтири.

Стефаненко Татьяна Гавриловна. Этнопсихоло-
гия: Учеб. для вузов / Т. Г. Стефаненко. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М., 2004.

О. Антонюк

Етноцид (від грец. ethnos — народ 
і лат. caedere — вбивати) — різновид 
етнонаціональної політики, спрямова-
ної на насильницьке придушення, де-
легітимацію або знищення певних ет-
нічних, національних груп людей, які 
характеризуються самобутністю тра-
дицій, способом життя і культури, 
інши ми особливостями життєдіяль-
ності. Загалом Е. розглядають як куль-
турний геноцид (культуроцид), метою 

Етноцид
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якого є знищення культури етнічної 
групи, а не фізичне винищування са-
мих людей (на відміну від геноциду). 
Під цілеспрямованим політичним, 
економічним, релігійним, мовним та 
іншим урядовим тиском (політикою) 
етнос поступово втрачає культурно-ет-
нічну своєрідність, відбувається його 
деетнізація (денаціоналізація), і вна-
слідок цих процесів він стає асимільо-
ваною частиною іншого етносу. Голов-
на мета у політиці Е. — знищити ос-
новні етнічні ознаки етносу (етнічну 
територію, мову, культуру, історичну 
пам’ять). Е. здійснюється у двох ос-
новних напрямах: 1) акультурації, 
коли в процесі взаємовпливу культур, 
а також у результаті цього впливу, від-
бувається сприйняття однією з куль-
тур (частіше менш розвиненою) еле-
ментів іншої, а також виникненням 
нових культурних явищ; 2) асиміля-
ції, розчиненні самостійного етносу 
або його частини в середовищі іншого 
зазвичай більшого етносу.

Етноцидальними діями вважаєть-
ся: позбавлення можливостей вико-
ристовувати власну мову, сповідувати 
релігію, творити культуру і мистецтво, 
підтримувати основні суспільні інсти-
туції.

Тощенко Ж. Т. Этнократия: История и совре-
менность: Социол. очерки. — М., 2003.

О. Антонюк

Ефективність влади (efficiency of 
power, лат. effectus — виконання, від 
efficio — дію, виконую) — а) один із 
найважливіших показників інтеграль-
них характеристик влади, що вказує 
на ступінь виконання нею своїх зав-
дань і функцій; б) важливий показник 
практичної результативності діяль-
ності влади, її корисного впливу на 
співгромадян, на поліпшення еконо-
мічного, соціального, культурного, ду-
ховного розвитку суспільства. Прак-

тично це означає гарантоване прове-
дення в життя компетентних владних 
розпоряджень з найменшими затрата-
ми і в максимально короткі терміни. 
Е. в. — це орієнтир, мета, певний ідеал 
як для влади, так і для громадян, насе-
лення. Критеріями Е. в. є: легітим-
ність влади і ефективне використання 
її ресурсів; раціональність “вертикаль-
ної” і “горизонтальної структур влади; 
ефективний, дієвий, своєчасний конт-
роль за виконанням розпоряджень 
владних структур; організаційно-тех-
нічне і кадрове забезпечення обліку та 
аналізу владних розпоряджень; наяв-
ність дієвої системи санкцій, які вико-
ристовують стосовно об’єкта влади у 
разі невиконання ним владного нака-
зу, розпорядження; ефективна система 
самоконтролю влади, одним з показ-
ників якої є її реальний авторитет. 
Е. в. значною мірою залежить від її 
визнання та легітимності.

Обушний М. І. Політологія: Довідник / 
М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. 
М. І. Обушного. — К., 2004; Политология: Слов.-
справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — 
М., 2000; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Халипов В. Ф. Власть: 
Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Ефірний час — час, упродовж яко-
го здійснюється ефірне мовлення — 
публічне сповіщення радіо- чи теле-
візійних передач і програм мовлення 
через ефір (повітряний простір) за до-
помогою радіохвиль (а також лазерних 
променів, гама-променів тощо) в будь-
якому діапазоні (у тому числі з вико-
ристання супутників).

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Ефективність влада



Є

репресії проти польської “Солідар-
ності” тощо. 15 жовтня 1975 р. лідери 
компартій Італії, Іспанії, Франції при-
йняли спільну заяву у зв’язку з кра-
хом диктатур у Португалії і Греції та 
кризою франкістського режиму в Іс-
панії. У цій заяві зазначалося, що з то-
гочасною кризою капіталістичної сис-
теми вимальовується нова перспекти-
ва соціалізму, для досягнення якого 
необхідне об’єднання всіх прогресив-
них сил, при збереженні ними, однак, 
повної автономії. Характерно, що Є. не 
ставив під сумнів значення Жовтневої 
революції 1917 р., але й не визнавав 
таким, що відповідає умовам розвине-
них індустріальних країн. Євроко-
муністи заперечували досвід побудови 
соціалізму через диктатуру проле-
таріату, обстоюючи ідею збереження, 
посилення і розвитку різних форм пар-
ламентської демократії, розвитку і 
зміцнення багатопартійності, забезпе-
чення самостійності профспілок, віро-
сповідання тощо. Відзначаючи важ-
ливість “міжнародної солідарності”, Є. 
відхиляв “пролетарський інтернаціо-
налізм”, що передбачав “керівну роль 
КПРС” та інших комуністичних пар-
тій. При відході трьох (Франція, 
Італія, Іспанія) великих компартій від 
радянської комуністичної моделі роз-
будови держави, особливу позицію 
зайняли комуністичні партії Швеції і 
Греції. І все ж, не дивлячись на про-
грамові розбіжності, які пояснювали-
ся специфічними національними умо-
вами, загальним для Є. було нама-
гання розбудувати плюралістичний 
соціалізм, визнання основних прав і 
свобод ліберальної демократії як прин-
ципових соціальних цінностей, а та-
кож відмова від диктатури пролетаріа-

Єврокомунізм — а) течія у ко-
муністичних партіях Західної Європи 
в середині 70–80-х років, що сповіду-
вала демократичний шлях завоювання 
влади і проголошувала будівництво со-
ціалізму на цих засадах; б) ідеї, що, 
починаючи з 1975 р., сформувалися в 
лавах комуністичних партій Італії, Іс-
панії та Франції і мали значний вплив 
на комуністичний рух; в) поняття, що 
з’явилося в 1975 р. у зв’язку з проце-
сом відходу трьох великих комуніс-
тичних партій Західної Європи (Фран-
ції, Італії, Іспанії) від радянської ко-
муністичної моделі і їх незгодою із 
зазіханням КПРС на провідну роль у 
світовому комуністичному русі; 
г) штучно утворене слово, яке вжи-
вається для змалювання еволюції су-
часних комуністичних партій, які 
функціонують у типових для Західної 
Європи відкритих демократичних сис-
темах (Енциклопедія політичної дум-
ки. — К., 2000). Часто поняття “Є.” 
поєднують із поняттям “реформований 
комунізм”. Дехто вважає, що термін 
“Є.” вперше використав журналіст 
Ф. Барб’єрі в журналі “Джіорнале нуо-
во” у червні 1975 р. Інші джерела дово-
дять, що цей термін запровадив італій-
ській комуніст Пальміро Тольятті, в 
момент засудження компартією Фран-
ції дій Радянського Союзу в 1968 р. у 
Чехословаччині чи в 1974 р. під час ре-
волюції у Португалії, або з розколом 
компартії Іспанії в середині 60-х років 
і виходу її з підпілля після смерті 
Франко. Пізніше до цього додалися 
принципові розходження щодо оцінки 
Москвою та іншими європейськими 
комуністичними партіями таких доле-
носних подій як Празька весна, вторг-
нення військ СРСР до Афганістану, 
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ту як форми управління суспільством 
при соціалізмі. Є. можна схарактери-
зувати трьома основними тезами. Пер-
ша теза ґрунтувалася на усвідомленні, 
що СРСР — не єдина модель соціаліс-
тичних перетворень, тож вважати її 
виключною, унікальною практично 
підстав немає. Друга — несе у собі ідею 
максимального зближення всіх про-
гресивних сил (робітників, селян, ін-
телігенції, духовенства, студентів, се-
реднього класу, жінок та ін.) для бо-
ротьби і ствердження “демократично й 
соціалістично оновленого суспільс-
тва”, ізоляції реакційних груп та бо-
ротьби з “неспроможністю капіталізму 
задовольнити загальні вимоги розвит-
ку суспільства”. Про що й було заявле-
но комуністичними партіями Італії та 
Іспанії в 1975 р. у Легорні. Третя — по-
лягає в необхідності самореорганізації 
комуністичних партій, демократизації 
їх організаційних структур і започат-
кування внутрішніх дискусій. При-
хильники Є. вважали, що компартії 
повинні визнати вплив зміни моделей 
економічної діяльності на класові 
структури суспільств, реорганізувати-
ся, щоб не втратити легітимність ви-
борців. Компартія Італії на чолі з Енрі-
ко Берлінгуером припускала союз із 
християнськими демократами, завдя-
ки чому, мовляв, комуністи змогли б 
взяти участь у формуванні уряду. 
Вбивство 1978 р. Альдо Моро поклало 
край цим зусиллям. Вважається, що 
Є. підвів компартію Італії досить 
близько до влади, однак розпад СРСР 
перетворив і цю партію і весь Є. у за-
старілі феномени. Єврокомуністичні 
тенденції були розглянуті з великою 
стурбованістю з боку КПРС. Критика 
Є., особливо книги Карильо “Євроко-
мунізм і держава”, не забарилася і від-
булася під гаслом викриття сучасного 
ревізіонізму. Інші праці прихильників 
Є. виявилися свідченням і наслідком 
істотної кризи ідеології і політичної 
практики комуністичного руху, нарос-
тання внутрішніх розбіжностей. Він 
став нагальною потребою у процесі 
пристосування компартій до захід-
ноєвропейських реалій і коригування 
принципів марксизму-ленінізму, що в 
багатьох випадках подавалися як не-
заперечні зразки і моделі будівництва 
комуністичних партій, соціалістичних 
систем. Нині термін “Є.” означає дов-

готривалий, розмаїтий і різноманітний 
за своєю інтенсивністю історичний 
процес, що розвивається поза межами 
радянського впливу, а відтак небезпід-
ставними є твердження, що комуніс-
тичні партії в подальшому зійдуть до 
ролі і ваги невеликих сектантських 
груп, а їх участь у боротьбі за політич-
ну владу стане ще проблематичнішою.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Енциклопедія політичної 
думки: Пер. з англ. — К., 2000; Короткий оксфорд-
ський політичний словник: Пер. з англ. / За ред. 
І. Макліна й А. Макмілана. — К., 2005; Політоло-
гічний  словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антоню-
ка. — К., 2005; Gazzilla S. Eurocommunism and the 
Static. — L., 1997; National  Communism in Western 
Europe / Ed. by H. Machin. — L., N. Y., 1983; 
Eurocommunism in the Americas. San Diego; 
Eurocommunism to Eurosocialism. — N. Y., 1987.

М. Головатий

Європейська комісія проти ра-
сизму та нетерпимості (ЄКРН) — 
заснована за рішенням першої зустрічі 
глав держав і урядів Ради Європи у 
Відні (Австрія) в 1993 р. і отримала по-
дальшу політичну підтримку на другій 
зустрічі в Страсбурзі (Франція) у 
1997 р. 13 червня 2002 р. Комітет 
міністрів Ради Європи прийняв новий 
статут, в якому на загальноєвропейсь-
кому рівні закріплювалася особлива 
роль ЄКРН як незалежного органу, 
покликаного вести моніторинг захисту 
прав людини у сфері боротьби з расиз-
мом і расовою дискримінацією. 

До завдань ЄКРН належить бороть-
ба із ксенофобією, антисемітизмом і 
нетерпимістю в усіх країнах Ради Єв-
ропи з позицій захисту прав людини. 
Діяльність ЄКРН передбачає вико-
ристання усіх необхідних засобів для 
подолання насильства, дискримінації 
та забобонів, в основі яких лежать 
раса, колір шкіри, мова, релігія, на-
ціональність, державна або етнічна не-
залежність, з якими зустрічаються як 
окремі особи, так і групи осіб. Глави 
держав і урядів затвердили коло пов-
новажень Комісії, яке включає: аналіз 
законодавства держав — членів Ради 
Європи, їх політики і практики бороть-
би з расизмом, ксенофобією, антисемі-
тизмом і нетерпимістю й оцінку їхньої 
ефективності; розробку пропозицій 
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щодо подальшої роботи у цій сфері на 
місцевому, національному та загаль-
ноєвропейському рівнях; опрацюван-
ня для держав-членів загальнополі-
тичних рекомендацій; вивчення між-
народних правових інструментів з 
метою їх подальшого вдосконалення. 

Комісія складається із членів, при-
значених урядами, та з осіб, які во-
лодіють необхідним моральним авто-
ритетом, компетенцією та знаннями у 
сфері діяльності Комісії. Члени ЄКРН, 
серед яких депутати парламентів, суд-
ді та юристи, соціологи й психологи, 
журналісти, діють незалежно від осо-
бистісних якостей. 

Програма діяльності Комісії охоп-
лює три аспекти: окремий підхід до 
кожної із країн; робота із загальних 
тем і взаємини з громадянським сус-
пільством. Перший аспект (окремий 
підхід) передбачає підготовку на ос-
нові як вивчення ситуації в кожній із 
держав — учасниць Ради Європи, так і 
оцінку чинників вияву расизму та не-
терпимості, розробку рекомендацій 
щодо застосування політичних і зако-
нодавчих заходів з метою їх усунення. 
Це повинно здійснюватись шляхом 
проведення діалогу з усіма учасника-
ми процесу: урядовими, адміністра-
тивними органами, представниками 
меншин і громадськими організація-
ми, задіяними у сфері захисту прав 
людини та захисту меншин. Другий 
аспект (робота із загальних тем) 
пов’язаний з діяльністю, у межах якої 
ЄКРН ухвалила дев’ять рекомендацій 
із загальної політики, адресованих 
урядам усіх держав — членів Ради Єв-
ропи. Вони охоплюють основні сучасні 
проблемні сфери, пов’язані з питання-
ми як спільної боротьби з расизмом і 
нетерпимістю, так і конкретної бороть-
би з расизмом і нетерпимістю стосовно 
циган; боротьби з антисемітизмом; 
боротьби з ісламофобією; боротьби з 
розповсюдженням через Інтернет ма-
теріалів расистського, ксенофобного й 
антисемітського характеру, а також 
щодо національного законодавства із 
боротьби з расизмом і расовою диск-
римінацією. Третій аспект програми 
дій ЄКРН присвячений питанням взає-
мин з громадянським суспільством і 
спрямовується на широке залучення 
неурядового сектора до боротьби з ра-
сизмом і нетерпимістю, сприяння між-

культурному діалогу, який ґрунтуєть-
ся на взаємоповазі між представника-
ми різних сфер суспільства. У цьому 
напрямі ЄКРН активно проводить ін-
формаційні та тематичні зустрічі з не-
урядовими організаціями, налагоджує 
контакти і співробітництво з інститу-
тами, що беруть участь у боротьбі з ра-
сизмом і нетерпимістю. 

Одним із головних завдань робочої 
програми ЄКРН є індивідуальний під-
хід до кожної країни, що передбачає 
проведення аналізу ситуації стосовно 
расизму та нетерпимості в кожній дер-
жаві — члені Ради Європи та надання 
порад і пропозицій у вирішенні на-
гальних проблем. Наприкінці 1998 р. 
ЄКРН завершив перший етап підготов-
ки доповідей по кожній з держав — 
членів РЄ. Так, першу доповідь ЄКРН 
по Україні підготовлено 19 червня 
1998 р. (надруковано в березні 1999 р.). 
Другий етап роботи, який було розпо-
чато в січні 1999 р., включає в себе під-
готовку другої доповіді по кожній з 
дер жав — членів РЄ. Метою інших 
доповідей є розвиток пропозицій, зроб-
лених до перших доповідей, поновлен-
ня інформації, що в них міститься, та 
забезпечення глибшого аналізу певних 
проблем, що становлять особливий ін-
терес для країни, про яку йдеться. 
Важливим етапом роботи ЄКРН у про-
цесі аналізу ситуації в кожній державі-
члені є процес проведення конфіден-
ційних переговорів з представниками 
органів державної влади країни, по 
якій складається доповідь, перед оста-
точним її затвердженням. Новою про-
цедурою на другому етапі підготовки 
доповідей є організація контактних ві-
зитів для доповідачів ЄКРН до скла-
дання проекту другої доповіді.

Контактний візит в Україну відбув-
ся 15–18 жовтня 2001 р., під час якого 
доповідачі зустрілися з представника-
ми різних міністерств і державних ад-
міністрацій, відповідальних за питан-
ня щодо мандату ЄКРН. За результата-
ми візиту ЄКРН підготувала доповідь 
станом на 14 грудня 2001 р., будь-які 
зміни, що відбулися потім, не включа-
лися до аналізу та не враховувалися у 
висновках і пропозиціях, зроблених 
Комісією. Зокрема, у висновках зазна-
чено, що впродовж останніх років Ук-
раїна зробила певні позитивні кроки 
на шляху боротьби з расизмом і нетер-
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пимістю, спрямовані на покращання 
становища осіб, раніше депортованих 
радянським режимом, які нині повер-
нулися в Україну. Особливо наголошу-
валося на набутті такими особами гро-
мадянства України, а також прий-
няття нового Закону України “Про 
біженців”, створення відповідного 
центрального органу з питань націо-
нальностей та міграції, який бере 
участь у процесі розвитку та імплемен-
тації державної політики у сфері від-
носин між різними етнічними групами 
в Україні. Заслуговує на увагу прий-
няття нового Кримінального кодексу 
України з включенням додаткових по-
ложень у сфері боротьби проти расиз-
му, а також постійно зростаюча актив-
ність інституту Омбудсмена. Водночас 
проблеми расизму, прямої чи непрямої 
дискримінації, нетерпимості або на-
дання переваг і досі існують та стосу-
ються зокрема представників різних 
груп, як-то: раніше депортовані особи, 
роми/цигани, іммігранти, які мають 
або не мають правовий статус, особи, 
які звернулися за отриманням притул-
ку, та біженці. Представники таких 
груп зустрічаються з проблемами в різ-
них сферах життя, у тому числі у від-
носинах з міліцією. У своїй доповіді 
ЄКРН також звертає увагу на інколи 
недостатню імплементацію положень 
кримінального права у сфері її інтере-
сів і відсутність у цивільному та адмі-
ністративному законодавстві ґрунтов-
них антидискримінаційних положень, 
які б регулювали питання, пов’язані з 
дискримінацією в різних сферах жит-
тя, у тому числі положень про ефек-
тивний спеціалізований орган.

У доповіді ЄКРН рекомендує ук-
раїнським органам влади продовжува-
ти вживати заходи, спрямовані на бо-
ротьбу проти расизму, дискримінації, 
нетерпимості та надання переваг. Ця 
рекомендація включає в себе, серед ін-
шого, наступне: необхідність поліп-
шення в різних сферах ситуації щодо 
раніше депортованих осіб, у тому чис-
лі до участі в громадському житті, 
 переселенні, розподілу земель і пра-
цевлаштуванні; потребу звернути ува-
гу на ситуацію стосовно румунських/
циганських спільнот в Україні, зокре-
ма їх невигідного становища в різних 
сферах життя, відносинах з міліцією, 
випадках дискримінації та упередже-

ного ставлення до них; необхідність 
звернення до проблем вияву дискримі-
наційного поводження з боку міліції; 
приведення до ладу положень кримі-
нального права у сфері, яка належить 
до компетенції ЄКРН та забезпечення 
їх належною імплементацію; важли-
вість прийняття ґрунтовних антидиск-
римінаційних положень у цивільному 
та адміністративному законодавстві, 
які б регулювали питання, пов’язані з 
дискримінацією в різних сферах жит-
тя; доцільність підвищення рівня 
обізнаності щодо проблем расизму та 
дискримінації як серед представників 
органів державної влади, так і громад-
ськості взагалі.

О. Антонюк

Європейська хартія регіональ-
них мов або мов меншин — міжна-
родний політично-правовий документ 
прийнятий Комітетом міністрів Ради 
Європи у червні 1992 р. Відкритий для 
підписання й приєднання державам — 
членам Ради Європи 5 листопада 
1992 р. Європейська мовна хартія на-
була чинності 1 березня 1998 р. після 
приєднання до неї п’ятої країни від-
повідно до вимог ст. 19. Станом на 1 
вересня 1998 р. Хартію підписали 18 
європейських держав (із 40 членів РЄ), 
серед них Україна (Страсбург, 2 трав-
ня 1996 p.), а ратифікували — всього 8 
(Хорватія, Фінляндія, Угорщина, Ліх-
тенштейн, Нідерланди, Норвегія, 
Швейцарія, Україна). Процес розроб-
лення Хартії тривав понад 35 років (з 
1957 до 1992 p.), що свідчить про 
складність, багатоаспектність, багато-
варіантність кола проблем, пов’язаних 
з автохтонними групами громадян різ-
них країн, які внаслідок історичних 
процесів розселені у певних регіонах і 
розмовляють іншою мовою, ніж решта 
населення, що проживають на цій те-
риторії. Провідною метою Хартії є 
культурна. Цей документ спрямова-
ний на захист і розвиток регіональних 
мов або мов меншин, які перебувають 
під загрозою як європейський куль-
турний спадок. Мета Хартії — забезпе-
чити використання регіональних мов 
або мов меншин в освіті, засобах ма-
сової інформації, в судах та адмініст-
ративних установах, економічному та 
соціальному житті, в культурній діяль-
ності. Важливо звернута увагу на особ-

Європейська хартія регіональних 
мов або мов меншин 



207

ливі моменти, характерні для цього 
міжнародного документа. По-перше, 
дія Хартії не поширюється на неєвро-
пейські мови, мову мігрантів (у тому 
числі і європейців), окремі діалекти 
офіційних мов. По-друге, предметом 
регулювання Хартії є мова, встанов-
лення її статусу, заходів захисту та за-
охочування вживання й використання 
мови, а не захист прав людини або лю-
дей носіїв цієї мови. По-третє, принци-
повою особливістю Хартії є те, що вона 
не розглядає стосунки між державни-
ми мовами та регіональними мовами 
або мовами меншин як конкурентні 
або антагоністичні. Структурно Хартія 
складається з преамбули, 23 статей 
поділених на 5 частин. У преамбулі 
Хартії обґрунтовуються причини її 
прийняття: по-перше, необхідність 
охорони історичних регіональних мов 
або мов меншин Європи, які перебува-
ють під загрозою вимирання, що спри-
яє збереженню та розвитку культурно-
го багатства і традицій Європи; по-дру-
ге, охорона і розвиток регіональних 
мов або мов меншин у різних країнах і 
регіонах Європи є важливим внеском у 
розбудову Європи на принципах де-
мократії та культурного розмаїття в 
межах національного суверенітету і 
територіальної цілісності. У преамбулі 
також наголошується, що охорона та 
розвиток регіональних мов або мов 
меншин не повинні перешкоджати 
офіційним мовам і необхідності вивча-
ти їх. У першій частині (ст. 1–6) міс-
тяться загальні положення, в яких 
розкривається сутність понять, вжива-
них у тексті Хартії. Зокрема, подаєть-
ся визначення терміна “регіональні 
мови або мови меншин”, що означає: 
мови, які традиційно використовувані 
в межах певної території держави гро-
мадянами цієї держави та відрізня-
ються від офіційної мови (мов) цієї дер-
жави. Цей термін не включає діалекти 
офіційної мови (мов) держави або мови 
мігрантів. Під терміном “територія, на 
якій використовується регіональна 
мова або мова меншини” розуміється 
географічна місцевість, на якій така 
мова є засобом спілкування певної 
кількості осіб, а також здійснення різ-
них охоронних і заохочувальних за-
ходів, передбачуваних у цій Хартії. У 
другій частині (ст. 7) сформовано прин-
ципи, яких мають дотримуватися дер-

жави, що підписали Хартію, у своїй 
політиці, законодавстві та практиці 
стосовно регіональних мов або мов на-
ціональних меншин, а саме: а) визнан-
ня їх як відображення культурного ба-
гатства; б) поважання кордонів кожної 
географічної місцевості, в якій вико-
ристовується регіональна мова або 
мова меншини; в) необхідність здійс-
нення рішучих дій, спрямованих на 
розвиток регіональних мов або мов 
меншин; г) сприяння використанню 
регіональних мов або мов меншин у 
всіх сферах життя: д) підтримання і 
розвиток стосунків з питань, що охоп-
люються цією Хартією, між групами, 
які використовують регіональну мову 
або мову меншин, та іншими групами 
населення держави, які вживають 
мову в такій самій або схожій формі; 
е) забезпечення відповідних форм і за-
собів викладання і вивчення регіональ-
них мов або мов меншин на всіх від-
повідних рівнях; є) забезпечення осо-
бам, які не володіють регіональною 
мовою або мовою меншин і прожива-
ють у місцевості, де вона використо-
вується, можливостей вивчати її за 
власним бажанням; ж) сприяння здій-
сненню наукових досліджень у галузі 
регіональних мов або мов меншин в 
університетах чи аналогічних устано-
вах; з) розвиток відповідних видів між-
народних обмінів з питань, які охоп-
лює ця Хартія. Третя частина Хартії 
(ст. 8–14) містить заходи, які зобо-
в’язуються здійснити держави, що під-
писали цей документ, у сферах суспіль-
ного життя. Так, у ст. 8 наведено захо-
ди, пов’язані з освітянською галуззю, 
у 9 — із судовою владою, у 10 — з ад-
міністративною владою та публічними 
послугами, в 11 — засо бами масової ін-
формації, у 12 — з культурною діяль-
ністю та засобами її здійснення, у 13 — 
з економічним і соціальним життям, у 
ст. 14 — транскордонним обміном. Чет-
верта частина Хартії (ст. 15–16) роз-
криває порядок її застосування і вклю-
чає в себе наступні елементи: підготов-
ку державами доповідей на адресу 
Генерального секретаря Ради Європи 
про політику та заходи, які вони вжи-
вають на виконання прийнятих поло-
жень Хартії. Перша доповідь подаєть-
ся через рік після наб рання Хартією 
чинності стосовно відповідної Сторони, 
інші доповіді подаються кожні три 
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роки після першої доповіді; розгляд 
доповідей здійснює Комітет експертів 
(у його склад входять по одному члену 
від кожної дер жави, що підписала Хар-
тію. Члени Комітету призначаються 
строком на шість років Комітетом 
міністрів із списку кандидатів, висуну-
тих державами). У п’ятій частині Хар-
тії визначені заключні положення, що 
розкривають порядок підписання, ра-
тифікації та прийняття цього міжна-
родного документа державами — чле-
нами Ради Європи. Таким чином, у 
Хартії сформований механізм вико-
ристання мов національних меншин 
(регіонів) у навчальних закладах, пра-
воохоронних органах, органах самоуп-
равління, засобах масової інформації, 
сферах економічного, культурного і 
суспільного життя. Кожній країні на-
дається право самостійного вибору сто-
совно тих мов національних меншин 
або регіонів, що використовуються на 
її території; вона бере на себе зобо-
в’язання, перераховані в розділі ІІІ 
Хартії. Крім цього, держава може об-
рати частково лише ті зобов’язання, 
які вона хоче і має бажання взяти на 
себе.

Європейська хартія регіональних мов або мов 
меншин // Права людини в Україні. Інформ.-
аналіт. бюл. Українсько-Американського Бюро за-
хисту прав людини. — К., 1998. — Вип. 21.

О. Антонюк 

Європейський Союз (ЄС) — най-
впливовіша регіональна міжнародна 
політична організація. Процес ство-
рення ЄС започаткований заявою Ро-
берта Шумана (у повоєнні роки — 
міністр закордонних справ Франції), 
проголошеною ним 9 травня 1950 р., в 
якій було запропоновано об’єднати 
вугільну і сталеливарну промисловість 
Франції і ФРН. Пропозиція Р. Шума-
на реалізовувалася в 1951 р. — згідно з 
Паризьким договором шість європей-
ських держав — Бельгія, Франція, Ні-
меччина, Італія, Люксембург і Нідер-
ланди — підписали Угоду про Євро-
пейське об’єднання з вугілля і сталі. У 
1957 р. згідно з Римським договором 
ці шість європейських держав підпи-
сали Угоду про Європейське Еконо-
мічне Співтовариство і Угоду про Єв-
ропейське співтовариство з атомної 
енергії. Угоди спрямовувалися на ство-

рення митного союзу і злам внутріш-
ніх торгових бар’єрів всередині Спів-
товариства, а також на розвиток 
ядерної енергії в мирних цілях. У 
1967 р. відбулося об’єднання виконав-
чих органів трьох співтовариств в одну 
структуру — ЄС. До початку сучасного 
етапу розширення ЄС провів одинад-
цять успішних переговорів про вступ, 
результатом дев’яти з яких було прий-
няття до його складу нових членів. 
Перше розширення відбулося в 
1973 p., коли членства в організації на-
були Данія, Ірландія і Велика Брита-
нія; під час другого, в 1981 p., єдиною 
країною, що вступала, була Гре ція; 
третє розширення, так зване іберійсь-
ке, або середземноморське, заверши-
лося вступом Португалії та Іспанії; 
четверте, в 1995 p., завершилось при-
єднанням до Євросоюзу Австрії, Шве-
ції і Фінляндії. Фактично лише чет-
верте розширення було здійснено із за-
стосуванням діючих нині правових 
норм щодо членства в ЄС, які містить 
Маастрихтський договір про Європей-
ський Союз, що набув чинності в лис-
топаді 1993 р. Членами ЄС стали: Авс-
трія, Бельгія, Велика Британія, Гре-
ція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, Португалія, 
Фінляндія, Франція, ФРН, Швеція. 1 
травня 2004 р. до ЄС було прийнято де-
сять нових членів. Ними стали Ес-
тонія, Кіпр (лише південна грецька 
частина), Латвія, Литва, Мальта, Поль-
ща, Словаччина, Словенія, Угорщина 
та Чехія. Тепер до складу ЄС входять 
25 країн.

Відповідно до Маастрихтського до-
говору 1992 р. європейське політичне 
співробітництво як ключовий напрям 
діяльності Союзу було закріплене Уго-
дою про ЄС; визначено межі функціо-
нування єдиної європейської валюти. 
Процедура вступу нових членів до ЄС 
розроблювалося в процесі розширень. 
Вона передбачає п’ять послідовних 
етапів: подання заяви про членство, 
підготовку висновку (Avis), початок 
переговорів, укладення договору і 
власне вступ. Ці етапи включають такі 
стадії: подання до Ради Європейського 
Союзу заяви про членство; звернення 
Ради до Європейської комісії з прохан-
ням підготувати Висновок щодо заяви; 
вручення Комісією Раді Висновку; рі-
шення Ради (одноголосне) щодо почат-
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ку переговорів про вступ; початок пе-
реговорів між державами-членами і 
державою-заявником; ухвалення Ра-
дою (одноголосне) за пропозицією Ко-
місії спільної позиції на переговорах з 
державою-претендентом на вступ; ук-
ладення окремої угоди між ЄС і держа-
вою, що вступає, стосовно проекту до-
говору про вступ; подання договору 
про вступ до Ради і до Європарламен-
ту; підготовка Комісією висновку щодо 
договору про вступ; надання згоди (аб-
солютною більшістю) Європарламен-
том; схвалення договору Радою (од-
ноголосне); укладення договору між 
Євросоюзом і країною, що вступає; ра-
тифікація договору сторонами; набут-
тя договором чинності з визначеної 
сторонами дати.

Процес розвитку процедури вступу 
до ЄС зумовив створення політико-
правового механізму співробітництва, 
який ґрунтується на таких основних 
принципах: визнання державою-кан-
дидатом acquis communautaire; прак-
тичної спрямованості переговорів; за-
стосування додаткових політичних 
інструментів; адаптації до інституцій-
ної структури Союзу; узгодження по-
зицій держав-кандидатів на вступ. За 
час існування ЄС постійно вдоскона-
лює власну структуру керівних ор-
ганів. Виконавчим органом Союзу є 
Європейська комісія, двадцять членів 
якої (по два представники від кожної з 
п’яти великих країн — членів ЄС — 
Франції, Німеччини, Італії, Великої 
Британії й Іспанії і по одному від кож-
ної з десяти малих країн — Бельгії, 
Данії, Греції, Ірландії, Люксембургу, 
Нідерландів, Австрії, Португалії, Фін-
ляндії і Швеції) призначаються на 
п’ятирічний термін національними 
урядами цих країн. Склад Комісії за-
тверджується Європейським парла-
ментом. Комісія діє автономно у різ-
них галузях політики: аграрній, тор-
говій, конкурентній, транспортній, 
регіональній тощо; має власний вико-
навчий апарат; управляє бюджетним 
процесом; здійснює керівництво різ-
ними фондами і програмами ЄС; 
відіграє головну роль у забезпеченні 
його повсякденної діяльності, спрямо-
ваної на виконання основних дого-
ворів; виступає із законодавчими 
ініціативами; в разі порушення зако-
нодавства ЄС вдається до санкцій, зок-

рема звертається до Європейського 
суду. Основними робочими мовами 
Комісії є англійська, французька та 
німецька. Всі офіційні документи 
пе рекладаються і публікуються оди-
надцятьма європейськими мовами: 
датсь кою, голландською, англійсь-
кою, французькою, німецькою, грець-
кою, італійською, португальською, іс-
панською, фінською та шведською. 
Штаб-квартира Європейської комісії 
розміщується в Брюсселі (Бельгія). 
Основним органом ЄС з прийняття рі-
шень є Рада Міністрів, яка періодич-
но, залежно від питань, що розгляда-
ються, змінює власну назву і склад 
(Рада міністрів закордонних справ, 
Рада міністрів економіки, Рада 
міністрів сільського господарства, 
Рада міністрів фінансів тощо). Рішен-
ня, що приймають міністри країн ЄС, 
у складі Ради Міністрів ЄС, не можуть 
змінюватися в окремих країнах. Рада 
Міністрів скликається двічі на рік (за-
звичай у червні та грудні) на рівні глав 
держав та урядів Це засідання нази-
вається Радою Європейського Союзу 
(Європейською радою) і воно прохо-
дить у державі, представник якої на 
час його проведення головує в Євро-
пейській Раді. Згідно з договорами про 
ЄС, рішення Ради Міністрів прийма-
ються або одноголосно, або кваліфіко-
ваною більшістю голосів залежно від 
напрямів політики, які розглядають-
ся. Раду Міністрів ЄС очолює Прези-
дентство, яке регулярно змінюється. 
Президентство Європейського Союзу 
переходить від однієї країни — члена 
ЄС до іншої кожні шість місяців: із 
січня до червня, з липня до грудня. 
Представники поточного, минулого та 
наступного Президентства певний час 
становило “трійку ЄС”. Після набуття 
чинності Амстердамським договором 
влітку 1999 р. “трійка ЄС” модифіку-
валася і включає чотирьох представ-
ників: від головуючої в ЄС держави, 
наступної головуючої в ЄС держави, а 
також Європейської комісії та Гене-
рального секретаря Ради ЄС. Роль 
Президентства постійно підвищуєть-
ся, тому що сфери відповідальності ЄС 
розширюються і поглиблюються. Обо-
в’язками Президентства передбачені: 
організація та головування на зустрі-
чах; розробка прийнятих компромісів 
та пошук практичного розв’язання 
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проблем, які належать до компетенції 
ЄС; забезпечення послідовності та пос-
тійності процесу прийняття рішень. 
Важливе місце у діяльності ЄС нале-
жить Європейському парламенту як 
представницькій асамблеї країн — 
членів ЄС, що має законодавчі та на-
глядові повноваження. До компетенції 
Європарламенту входить: схвалення, 
відхилення, внесення змін у законо-
давство ЄС; схвалення призначень до 
Комісії європейських спільнот; ухва-
лення разом з Радою ЄС рішень з бюд-
жетних питань; схвалення угод з дер-
жавами — не членами ЄС, постановка 
питань перед Комісією та Радою; при-
йняття петицій від громадян; призна-
чення захисника прав людини. 

Європейський парламент має право 
розпуску Європейської комісії. У разі 
прийняття до ЄС нових членів потріб-
на його згода. Угода про асоційоване 
членство в ЄС і торгові домовленості з 
третіми країнами повинні бути також 
схвалені Європарламентом. Європар-
ламент призначає омбудсмена, наділе-
ного правом приймати до розгляду 
скарги, що стосуються інститутів або 
органів ЄС, а також направляти звіти 
Парламенту. У структурі Європарла-
менту діють профільні законодавчі ко-
мітети: зовнішні справи та безпека; 
сільське господарство, риболовство та 
розвиток села; транспорт і туризм; дов-
кілля, охорона здоров’я і захист спо-
живача; економічні та фінансові про-
блеми, індустріальна політика; дослід-
ження, топологічний розвиток і 
енергія; культура, молодь, освіта, за-
соби масової інформації; розвиток і 
співпраця; зовнішньоекономічні від-
носини; внутрішні справи і грома-
дянські свободи; юридичні питання і 
права громадян; бюджетні питання; 
соціальні проблеми, зайнятість і діло-
ве середовище; регіональна політика, 
стосунки з регіональною та місцевими 
владами; інституціональні питання; 
права жінок; петиції. Крім того, ство-
рюють також тимчасові комітети. Єв-
ропарламент проводить пленарні засі-
дання в Страсбурзі (Франція) і Брюс-
селі (Бельгія), працює у сесійному 
режимі, переважно один тиждень що-
місяця. Місцем перебування є Страс-
бург, більшість комітетів розташована 
у Брюс селі, секретаріат — у Люксем-
бурзі. Керівні органи Європарламенту 

складаються з голови (обирається на 
2,5 роки), його заступників, квесторів, 
на яких покладаються адміністративні 
та фінансові справи. Зазначені поса-
дові особи утворюють Президію. Судо-
вий орган ЄС вищої інстанції — це Єв-
ропейський суд, який проводить свої 
засідання в Люксембурзі. Головна 
функція Суду полягає у врегулюванні 
розбіжностей між державами — чле-
нами ЄС і самим ЄС; між інститутами 
ЄС; між ЄС і фізичними або юридични-
ми особами, включаючи співробітни-
ків його структур. Суд дає висновки з 
міжнародних угод; виносить поперед-
ні судові рішення у справах, які пере-
дані на його розгляд національними 
судами. Відповідно до Маастрихтсько-
го договору Європейському суду нада-
но право накладати штрафи на краї-
ни — члени ЄС, які не виконують його 
рішення.

До складу Європейського суду вхо-
дять судді (по одному від кожної з 
країн — членів ЄС) і 9 юридичних рад-
ників. Судді призначаються на 6-річ-
ний термін, який може бути продовже-
ний. Ротація половини складу суддів 
відбувається кожні три роки. Гене-
ральних адвокатів призначають таким 
самим способом. Судовими органами 
ЄС є також Суд юстиції і Суд ауди-
торів. Суд аудиторів формується із 
представників платників податків, 
відповідальних за перевірку того, що 
ЄС використовує свої гроші відповідно 
до бюджетних правил та положень і 
лише на ті цілі, на які вони були виді-
лені. З метою проведення аудиторської 
перевірки бюджету ЄС в 1977 р. ство-
рено Рахункову палату. З 1958 р. у 
структурі ЄС функціонує Європейсь-
кий інвестиційний банк, діяльність 
якого спрямована на фінансове спри-
яння збалансованому і стійкому роз-
витку Спільного ринку в інтересах ЄС. 
Банк надає позики і гарантії під про-
екти, що становлять інтерес для Союзу 
загалом і для кількох держав-членів, 
які за своїм масштабом не можуть бути 
цілком профінансовані за рахунок 
власних ресурсів країн — членів ЄС. 
Валютну політику країн — членів ЄС 
визначає Європейський Центробанк, 
який утворено в 1998 р. внаслідок ко-
операції банків 11 країн — членів ЄС, 
що входять до так званої єврозони 
(Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, 
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Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Португалія, Фінляндія, 
Франція). Консультативним органом 
ЄС є Економічний і соціальний комі-
тет, що здійснює спостереження за 
функціонуванням єдиного внутріш-
нього ринку країн — членів ЄС. Кон-
сультативним органом Ради Міністрів 
і Європейської комісії є Комітет ре-
гіонів, який функціонує з 1994 р.

Абетка української політики: Довід. / Авт.-упо-
ряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, В. Гре-
бельник та ін. — К., 2002. — Вип. 5.

О. Антонюк

Європейський Центр з Проблем 
Меншин (European Centre for Minority 
issues — ЄЦПН / ECM) — міжнародна 
установа, заснована в 1996 р. урядами 
Данії, Німеччини і Шлезвіг-Голь-
штейн (земля на півночі ФРН). За 
своїм характером це непартійний між-
дисциплінарний інститут, спромож-
ний залучати до роботи міжнародний 
персонал найвищого рівня. Персонал 
поповнюється асоційованими членами 
й асоційованими членами-кореспон-
дентами з усієї Європи та всього світу. 
Центр підтримує активні відносини й 
з іншими установами, які займаються 
розв’язанням міжетнічних конфліктів 
та міжетнічних проблем. Діяльність 
Центру спрямована на розвиток спів-
робітництва між співтовариствами 
більшості й меншості у Європі шляхом 
дій, досліджень і публікацій. Зусилля 
Центру зосереджені на стабілізації си-
туації в районах етнополітичного на-
пруження і конфліктів; удосконаленні 
та розвитку законодавства, що регулює 
міжетнічні відносини; налагодженні й 
розширенні співробітництва у сфері 
етнічної політики.

Центр фінансується урядовими ор-
ганізаціями, а також фінансуванням 
проектів, які він виконує на замовлен-
ня інших урядів та організацій. Керів-
ництво здійснюється правлінням у 
складі дев’яти членів, з яких: три — із 
Данії, три — із Німеччини, і один 
представник від ОБСЄ, Ради Європи, 
Європейського Союзу. Працюючою мо-
вою є англій ська. Розміщується в 
м. Фленсбург, де знаходиться й спе-
ціалізована бібліоте ка з питань, якими 
опікується Центр. 

О. Антонюк

Європоцентризм — а) домінуюче 
положення численних наукових і сус-
пільно-політичних напрямів думки, 
концепцій, доктрин щодо місця Євро-
пи, як континенту у світовій цивіліза-
ції; б) поширена думка про авангардну 
роль євроатлантичної техногенної ци-
вілізації у світовому розвитку; в) цент-
ральний пункт лапласівсько-ньютонів-
ської механістичної наукової картини 
світу, згідно з якою фундаментальні 
природні і соціальні процеси є суворо 
детермінованими й оборотними. У про-
гресистській теоретико-практичній 
концепції історичного руху вперед і 
нагору, від поганого до кращого, від 
нижчого до вищого, від недосконалого 
до досконалого Європа і породжена 
нею цивілізація почали розглядатися 
як парадигмальні орієнтири розвитку 
для решти світу. Є. став пропагувати-
ся, як найдосконаліший шлях до 
 прогресу окремих суспільств. Вестер-
нізація, тобто оволодіння формами і 
засобами суспільств, розвитку, пород-
женими євроатлантичною (західною) 
цивілізацією, спочатку сприймалася 
як спосіб роз в’язання всіх складних 
проблем людства. Розвиток науки 
довів спрощеність і помилковість кон-
цепцій загальної детермінантності і 
оборотності, оскільки було доведено, 
що в природі істотну роль відіграє ре-
альна оборотність, пов’язана із со-
ціально-історичними процесами. Ще 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
багато видатних вчених поставили не-
двозначний діагноз кризи західної 
цивілізації. Так, О. Шпенглер стверд-
жував про “занепад Європи”. П. Со-
рокін вказував на своєрідне зів’янення 
“творчих сил західної культури”. На-
прикінці ХХ ст. перекона ність у не-
прийнятності Є. для аналізу процесів і 
перспектив світового розвитку в нау-
ковому середовищі посилилася. Почи-
наються спроби створення постнеокла-
сичної наукової картини світу, а Є. де-
далі більше відходить на другий план.

Гаджиев К. С. Размышления о конце евроцент-
рического мира. — М., 1993; Політологічний слов-
ник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За 
ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; 
Степин К. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина 
мира и культура техногенной цивилизации. — М., 
1994; Европа вчера, сегодня, завтра. — М., 2002.

М. Головатий
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Єзуїти (від лат. jesus — Ісус) — чле-
ни найвпливовішого католицького 
чернечого ордену “Товариство Ісуса”, 
заснованого іспанцем Ігнатієм Лойо-
лою в 1534 р. як духовне братерство 
людей, які прагнуть до поширення 
впливу римської католицької церкви. 
Спочатку він не мав офіційного стату-
су й називався товариством. Його за-
сновникам довелося докласти чимало 
зусиль для визнання своєї необхідності 
в очах Папи Римського, служіння ін-
тересам якого й було головним завдан-
ням єзуїтів. Члени товариства Ісуса 
піддавалися певним гонінням, тому 
що їхня діяльність видавалася міс-
цевій церковній владі дещо підозрі-
лою. Завдяки наполегливості І. Лойо-
ли Папа Павло ІІІ у 1540 р. офіційно 
визнає єзуїтів під назвою “Згромад-
ження Ісуса”. Щоб до ордену не пот-
рапляли випадкові люди число адептів 
було обмежено до 60. Однак до кінця 
життя Ігнатія це обмеження було зня-
то. У 1556 р. вже 1000 єзуїтів несли 
католицьку віру в усі кінці землі, а в 
1626 р. чисельність ордену становила 
близько 16 тис. осіб. Визнання єзуїтів 
відбулося у складний для католицької 
церкви історичний період. Вплив і ав-
торитет її був підірваний у європейсь-
ких країнах, великого поширення на-
були реформаторські рухи, які призве-
ли до відходу від католицизму деяких 
країн. За таких обставин Орден єзуїтів 
став головною зброєю контрреформа-
ції. Уся діяльність єзуїтів спрямовува-
лася на розширення впливу римської 
католицької церкви в Європі (боротьба 
з протестантами) і колоніях (як схід-
них, так і західних) європейських дер-
жав (Британії, Голландії та ін.).

Організація ордену придумана ще 
Ігнатієм Лойолою залишилася незмін-
ною і донині. Орден схожий на щось 
середнє між армією і таємним суспіль-
ством і діє строго ієрархічно. Принцип 
підкорення молодшого (відповідно до 
звання, посади тощо) старшому носить 
абсолютний характер. На чолі ордену 
стоїть генерал (магістр, або “чорний 
папа”), який підкоряється тільки Папі 
Римському. Він обирається Верховною 
радою ордену довічно. Від генерала за-
лежить прийом і виключення членів, 
він скликає Верховну раду, головує і 
володіє під час голосування двома го-
лосами. Верховна рада вправі переоб-

рати генерала, але подібного не трап-
лялося жодного разу. Орден поділяєть-
ся на регіональні управління, голови 
яких підпорядковуються генералу, 
оминаючи будь-які місцеві духовні ор-
гани (єпископати). Члени ордену мали 
право ходити в цивільному одязі, від-
мовлятися від клятв і здійснювати 
будь-які дії, що йшли на користь като-
лицькій церкві. Відповідно до деяких 
принципів діяльності Є., якими вони 
користувалися для досягнення своєї 
мети, їм приписали девіз: “Мета вип-
равдовує засоби”. Значні привілеї, дані 
папством Є. (право носіння світського 
одягу, звільнення від багатьох релігій-
них заборон, відповідальність тільки 
перед орденським начальством тощо), 
у сполученні з обов’язковим взаємним 
шпигунством усередині ордену спри-
яли створенню надзвичайно гнучкої й 
міцної організації, яка за короткий час 
розгорнула свою діяльність у багатьох 
країнах.

Успіх єзуїтів визначався тим, що 
добір кандидатів на вступ до ордену 
був дуже строгим, і в його ряди вклю-
чали найосвіченіших і досконало во-
лодіючих риторикою осіб. Видатні осо-
бисті якості єзуїтів давали їм змогу без 
особливої праці перемагати на всіля-
ких публічних диспутах і домагатися 
впливу на можновладних персон різ-
них країн. Щоб стати членом ордену, 
бажаючі упродовж 20 днів живуть у 
будинках випробування, де за ними 
спостерігають і піддають опитуванням 
з боку екзаменаторів. Лише тих із них, 
хто фізично здоровий і розумний, при-
ймають у розряд випробуваних. Вони 
отримують ступінь новіція і упродовж 
двох років засвоюють сувору школу 
дисципліни ордену. Потім новіцій дає 
обітницю цнотливості й слухняності, й 
отримує ступінь схоластика. Маючи 
цей ступінь, він уже не може покинути 
орден без дозволу начальства. Протя-
гом 5 років схоластик вивчає бого-
слов’я. Після цього він приносить три 
чернечих обітниці й отримує ступінь 
коадьютора — світського або духовно-
го. Духовні коадьютори, отримавши 
сан священика, надалі займаються 
проповідницькою й місіонерською 
діяльністю. Довівши свою відданість 
ордену, вони також можуть отримати 
ступінь професса — вищий щабель в 
ієрархії єзуїтів. Світські коадьютори 
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виконують лише фізичні роботи чор-
норобів, слуг і управителів; на цьому 
їхня кар’єра завершується.

З XVI ст. для проповідування ідей 
християнства і виховання своїх при-
хильників, створювалися єзуїтські 
школи. Принципи й методику викла-
дання в них розроблено в спеціальному 
шкільному статуті “Ratio atque 
institutio stu-diorum Societatis Jesu”, 
затвердженому генералом ордену Ак-
вавівой у 1599 р. Єзуїтські школи ді-
лилися на нижчі — колегії (із 7-річ-
ним строком навчання) і вищі — семі-
нарії (із 6-річним строком навчання). 
Перші за обсягом і характером освіти 
наближалися до гімназій, що з’яви ли-
ся в епоху Відродження, а другі — до 
університетів того часу. В єзуїтських 
навчальних закладах, які відзначали-
ся високим рівнем освіти, навчалися 
діти з аристократичних сімей. Вихо-
ванцями єзуїтів були також спадкові 
принци європейських монархій. До по-
чатку ХVІІІ ст. налічувалося близько 
800 єзуїтських навчальних закладів, у 
тому числі понад 20 університетів. В 
Україні такі школи були створені у 
Львові (1608), Луцьку (1609), Києві 
(1690) та інших містах. В 1661 р. 
Львівська єзуїтська колегія була ре-
формована в університет. 

У ХVI–XVII ст. єзуїтство швидко 
розширювали територію своєї діяль-
ності, утвердившись не лише в євро-
пейських країнах, а й проникнувши в 
Індію (з 1542 р.), Японію (з 1549 р.), 
Китай (з 1563 р.), на Філіппіни (з 
1594 р.) та інші країни. У середині 
ХVI ст. Є. поширили свій вплив на Ук-
раїну. 

На початку XVII ст. була заснована 
єзуїтська держава у Парагваї. На по-
чатку місіонерами тут були домінікан-
ці, потім єзуїти. Вони прагнули зроби-
ти прийняття християнства привабли-
вим. По-перше, єзуїти захищали 
навернених індіанців від головного не-
щастя — полювання за рабами. Вони 
привчили індіанців до осілого життя, 
переселивши у великі селища (редук-
ції). Є. домоглися від іспанської коро-
ни права забезпечувати індіанців вог-
непальною зброєю, яку мали тільки 
європейці. Є. отримали й інші права: 
їхня область, де вони були єдиними єв-
ропейцями, звільнялася від підпоряд-
кування місцевій владі й місцевому 

єпископові. Ніхто з європейців не мав 
права без дозволу єзуїтів перебувати в 
їхній території не більше трьох діб. Ін-
діанці теж не могли виходити з області 
без супроводу єзуїтів. Єзуїти створили 
писемність і грамоту на мові місцевого 
індіанського племені — гуараго, яким 
навчали індіанців. 

Заснована держава складалася май-
же з 200 тис. індіанців, близько 10 тис. 
негрів і 300 єзуїтів. У редукціях жили 
близько 2–3 тис. осіб і менше (500–600 
осіб). Найбільша редукція налічувала 
30 тис. осіб. На чолі редукції стояли 
два священики-єзуїти. Старший спо-
відник — відповідав за духовне життя 
і культові питання; молодший — вва-
жався помічником і вів господарські 
питання. Обом сповідникам належала 
необмежена влада в редукціях. Усе 
життя в редукції ґрунтувалося на тому, 
що індіанці не володіли майже нічим: 
ні будинки, ні земля, ні знаряддя праці 
не були їхньою власністю. Усе потрібне 
для життя вони отримували в користу-
вання, навіть харчі відповідно до кіль-
кості членів сім’ї. У редукціях займа-
лися сільським господарством і ремес-
лами, продукти праці експортувалися, 
що приносило значний прибуток.

Існування єзуїтської держави у Па-
рагваї припинилося внаслідок того, що 
Є. стали на заваді іншим колонізато-
рам Америки. Створивши армію в 
12 тис. осіб, вони втручалися в місцеві 
міжусобні війни: кілька разів завойо-
вували столицю, один раз звільнили 
Буенос-Айрес від англійців. У часи по-
лювання на рабів територія єзуїтства 
являлась бажаною зоною наживи для 
багатьох плантаторів. Є. були значни-
ми конкурентами з продажу сільсько-
господарської продукції, оскільки от-
римували гарні врожаї. Поступово рос-
ли міфи про їхнє колосальне багатство. 
У 1767 р. король Іспанії Карлос III пе-
редав ці землі португальцям, а ті, виг-
навши єзуїтів, скасували місію. Ін-
діанці розбіглися з редукцій і поверну-
лися до свого дикого життя та своєї 
релігії. Державу єзуїтів у Парагваї ви-
соко оцінили французькі просвітителі 
Монтеск’є (“сполучення релігії і гу-
манних цілей”) і Вольтер (“це тріумф 
людства”).

Орден єзуїтів до XVIII ст. досяг най-
більшого розвитку. Він поширився по 
всьому світу, захопивши у свої руки 
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виховання юнацтва й сповідь. Водно-
час орден володів величезними багатс-
твами, джерелом яких служили по-
жертвування, які єзуїти вміли залуча-
ти до себе з особливим мистецтвом, і 
великі комерційні підприємства орде-
ну в Європі та інших частинах світу. 
Головна мета, яку ставили тепер єзуї-
ти у своїй діяльності, спрямовувалась 
не на розкаяння єретиків, а на пану-
вання над усіма християнськими сус-
пільствами. Найулюбленішим засобом 
для досягнення цієї мети у них були 
інтриги й змови, що супроводжували-
ся різного роду злочинами. Своїми інт-
ригами єзуїти обплутували всі класи 
суспільства, починаючи з вищих при-
дворних сфер, куди вони постійно про-
никали й звідки прагнули керувати 
управлінням держав і політикою. Така 
діяльність, у поєднані з їхніми амо-
ральними правилами (всі засоби для 
досягнення мети підходять), у XVIII 
ст. стала ненависною всім, і католиць-
кі уряди зважилися їх позбутися. Пер-
шою виступила проти єзуїтів Порту-
галія. Тут у 1759 р. деяких із них, як 
учасників змови на життя короля, по-
садили у в’язницю і передали до суду, 
а решту заарештували й відправили до 
папи із забороною повернення. У 
1764 р. парламент, визнавши їхній ор-
ден небезпечним для держави, вигнав 
єзуїтів із Франції. У 1767 р. прикла-
дом Португалії і Франції скористалась 
Іспанія, за наказом короля усіх єзуїтів, 
що перебували в Іспанії, арештували 
(6 тис. осіб) і на кораблях відправили 
до Італії. Потім так само вчинили з 
єзуїтами в італійських державах Не-
аполі і Пармі. Не обмежуючись вида-
ленням єзуїтів зі своїх володінь, като-
лицькі правителі наполегливо вимага-
ли від папи заборонити існування 
ордену. Однак папа довгий час не зва-
жувався на знищення могутнього ор-
дену. Тільки під тиском політичних 
обставин папа Климент XIV у 1773 р. 
видав буллу, якою оголосили “Згро-
мадження Ісуса” й усі його заклади 
скасованими. Булла була оприлюдне-
на і приведена у виконання у всіх ка-
толицьких державах, але таємно єзуї-
ти продовжували існувати. 

Після французької революції папс-
тво всю увагу зосередило на віднов-
ленні своєї влади. З огляду на це папа 
Пій VII, невдовзі після повернення із 

французького полону в Рим, у 1814 р., 
відновив орден єзуїтів, — цих, за вис-
ловленням папської булли, “сильних і 
досвідчених вождів” папського престо-
лу. Католицькі держави, які тільки 
що заспокоїлися після революційних 
хвилювань, не заперечували проти та-
кого розпорядження. З офіційною й 
відкритою появою єзуїтів знову поча-
лися посилені заяви про права папи на 
всесвітню перевагу в духовних і світсь-
ких справах. Однак у XIX ст. з поши-
ренням просвітництва і наполегливого 
прагнення всіх народів до національ-
ного об’єднання й політичної незалеж-
ності, подібні домагання сутужніше, 
ніж будь-коли, могли бути здійснені. 
Уже в 20-х роках XIX ст. в різних ка-
толицьких країнах, наприклад, Іс-
панії, Італії, Франції, у зв’язку з полі-
тичними рухами, почалися рухи проти 
єзуїтів і папства.

У ХХ–ХХІ ст. Є. продовжують іс-
нувати, займаючись просвітницькою 
дія льністю й обстоюючи основи като-
лицької церкви. Вони мають численні 
газети й журнали, утримують значну 
кількість вищих і середніх навчальних 
закладів у багатьох країнах світу.

Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных 
и тайных деяний от основания ордена до настоя-
щего времени: Пер. с нем. — СПб., 1999; Михне-
вич Д. Е. Очерки по истории католической реакции 
(Иезуиты). — 2-е изд. — М., 1955; Рожков В. Очер-
ки по истории римско-католической церкви. — М., 
1994; Довідник з історії України (А–Я): Посіб. для 
серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Під-
кови, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. і допов. — К., 
2002.

В. Деревінський

Єресі (від грец. hairesis — особливе 
віровчення) — релігійні переконання і 
вчення, відмінні від офіційних релігій-
них догм і доктрин, або свідоме про-
тистояння загальновизнаній релігій-
ній інституції. Термін “Є.” у різні часи 
наповнювався різним смисловим зміс-
том і часто застосовується за межами 
релігійної сфери. В епоху античності 
він означав “учення”, “школу”, за 
часів середньовіччя — “псевдовчення” 
чи “зло”. Є. класифікують за різними 
критеріями: 1) за соціальною базою — 
селянські (апостольські брати, табори-
ти), бюргерські (альбігойці, катари); 
2) за ідейним змістом і рівнем ради-
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калізму від заперечення ортодоксії аж 
до проголошення станової рівності і 
непотрібності церкви як посередника в 
спілкуванні людини з Богом. Речники 
єретизму у своїй критиці церкви і 
духівництва опиралися на авторитет 
Біблії. 

Для боротьби з Є. католицька церк-
ва створила спеціальну каральну інс-
титуцію, а з XIII ст. — суди інквізиції 
(від лат. inguisito — розшук). Єретиків 
часто карали смертю на вогнищі (на-
приклад, Д. Бруно, Я. Гус). Дивом 
уник цього М. Лютер за оприлюднення 
своїх відомих “95 тез”, де піддав ни-
щівній критиці папу за торгівлю ін-
дульгенціями і зловживання владою 
курфюрста Бранденбурзького. Пока-
рання обмежилося відлученням від 
римо-католицької церкви, що стало 
початком Реформації 1521 р. Під на-
звою Конгрегація св. Канцелярії інкві-
зиція проіснувала до 1965 р., коли 
була реформована і перетворена на 
Конгрегацію віровчень.

У галузі політичних вчень і полі-
тичної діяльності Є. називають будь-
які теоретичні постулати чи висловлю-
вання, що суперечать ідеологічним за-
садам партії чи критично оцінюють 
методи практичної діяльності. Зага-
лом Є. тлумачаться як відхилення від 
загальноприйнятих норм і поглядів чи 
просто відверті дурниці. 

История инквизиции. — М., 2004.
Г. Мусієнко

Єретик (від грец. eretikos — від-
ступник) — у християнському віро-
вченні це особа, що відступила від ка-
нонів панівної віри і приписів церков-
ної влади. Переносно Є. — це людина, 
що відступає від усталених поглядів, 
догм, правил, положень, традицій 
тощо.

Г. Мусієнко

Єретик
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Жадоба влади (thirst for power) — 
надто сильне бажання мати владу, не-
переборність у її досягненні, що зазви-
чай спричиняє зловживання владою, 
порушення конституції, законів, вста-
новленого будь-де порядку.

М. Головатий

Жертви насильницького пере-
міщення (відшкодування) — це гро-
мадяни (люди), які можуть опинятися 
в становищі, коли держава, що обсто-
ює їхні вимоги, з власної чи чужої 
волі, починає змінювати їхнє право на 

репарацію (реституцію в натурі) пра-
вом на компенсацію (грошову чи нату-
рою). Водночас жодна компенсація не 
змінює того факту, що видворення — 
це повне позбавлення батьківщини, 
відторгнення того, що становить сер-
цевину надто важливих складових, що 
утворюють особисту чи колективну са-
мобутність людей.

Почепцов Г. Г. Психологические войны. — М.; 
К., 2000; Короткий оксфордський політичний слов-
ник: Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макміла-
на. — К., 2005.

М. Головатий
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ного світу, або на його рідне місто Же-
неву. Як аргументи він використову-
вав те, що політичні системи тих міст 
ґрунтувалися на прямій демократії, за 
якої політичні права, мовляв, мали всі 
громадяни, які становили, як відомо, 
вельми незначну частку населення. До 
того ж громадяни тоді мали свободу 
лише в античному розумінні сутності 
такого явища, головним чином, як 
право брати участь у державотворенні. 
Пізніше, свободу все частіше почали 
розуміти, як наявність певної сфери 
життя, вільної від відповідного колек-
тивного втручання.

Ідея З. в. була досить розвиненою 
вже у ХV ст., і саме не як політична, а 
теологічна доктрина. І стосувалася 
вона справді тієї волі, що її, як вважа-
лося, виражає Бог, вирішуючи, кому 
дарувати рятівну милість, а кому зали-
шити дорогу до пекла. Відтак постава-
ло питання: якщо Бог хоче, щоб усі 
люди отримали спасіння, як стверд-
жує Св. Павло у листі до Тимофія, то 
чи уособлює він З. в., яка і спричинить 
загальне спасіння. Як правильно спа-
сати когось одного, а не всіх? Вва-
жається, що першим твором, у якому 
ці питання помітно розглянуто з поси-
ланням на “загальну волю”, була пра-
ця Антуана Арно “Перша апологія 
М. Янсенія” (1644). Пізніше про З. в. 
писав Паскаль (у своїй праці “Трактат 
про благодать” (1656–1658). Саме він 
багато зробив для того, щоб перетвори-
ти поняття “З. в.” із суто теологічного 
на соціальне й політичне, доводячи, 
що не лише Бог, а й люди повинні 
“мати схильність до того, що є загаль-
ним, і що окремим, і що (particularisme) 
є джерелом усілякого зла, передовсім 
себелюбства. Пізніше (80-ті роки ХVII 

Загальна воля (general will) — ви-
раз і термін, який пов’язують із Жан-
Жаком Руссо. У своїй політичній та 
етичній філософії він відводив цьому 
поняттю центральне місце. Під З. в. 
Руссо розумів таку волю, що ґрун-
тується на добрі задля всього суспільс-
тва, але не інтересах окремих грома-
дян чи груп. Сам Руссо доводив, що 
“загальна воля завжди має рацію” і є 
“волею, яку кожний має як громадя-
нин”, коли думає про загальне благо, а 
не про свою власну, особисту волю 
(volonte particuliere) — як приватна 
особа. Ідея З. в. походить від теологіч-
них дискусій навколо питання, чи мав 
Бог З. в. дати спасіння усьому людс-
тву, чи, може, часткову волю, тобто 
дехто не матиме спасіння. На думку 
Руссо, істотний вплив мали думки 
єзуїтського філософа Мальбранша 
(1638–1715), який заперечував голов-
не для кальвіністського уявлення — це 
прабатьківський гріх. Навіть добро-
чесність, вважав Руссо, є не що інше 
як узгодження своєї особистої volonte 
particuliere із суспільною volonte 
general — узгодження, яке “виводить 
нас за межі самих себе”, за межі егоїз-
му та себелюбства і веде нас до “загаль-
ного щастя”. Поняття З. в. майже вод-
ночас із Руссо вжив Дідро у своїй стат-
ті “Природне право”, опублікованій у 
“Encyclopedie” в 1755 р. Він стверджу-
вав, що “саме до З. в. має звертатися 
індивід, щоб зрозуміти, наскільки він 
повинен бути людиною, громадяни-
ном, підданим, батьком, дитиною” і 
що volonte general, яка “ніколи не по-
миляється”, є “сполучною ланкою всіх 
суспільств”. Руссо вважав, що З. в. 
можна сформувати тільки у місті-дер-
жаві, схожому на міста-держави антич-
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ст.) Мальбранш водночас і відродив, і 
змінив поняття загальної й окремої 
волі. Він доводив, що якраз через те, 
що дія Бога є загальною і простою (че-
рез уподібнені закони), не можна спас-
ти кожну окрему людину. Однак важ-
ко узгодити твердження Руссо про 
формотворчу, “узагальнювальну” вер-
ховну владу, засновану, головним чи-
ном, на навчанні, з його майже одна-
ковим наголосом на виборі та особистій 
самостійності. Якщо це і можна зроби-
ти, то саме через виховання, яке є осер-
дям усієї філософії Руссо. Він вказує 
на два складники З. в. — волю і загаль-
ність. “Загальність, — пише він, — оз-
начає правову норму, громадянське 
виховання, що виводить нас за межі 
самих себе, спрямовуючи всіх до за-
гального (або спільного) добра, неінди-
відуалістичних громадянських чеснот 
Спарти та республіканського Риму”; а 
поняття “волі” відповідає його переко-
наності в тому, що “об’єднання грома-
дян становить найбільш добровільний 
акт у світі”. На думку Руссо, на схилі 
догромадянської доби, коли люди “роз-
природнюються” і перетворюються на 
громадян, вони остаточно осягають по-
няття про “громадянство” і набувають 
“загальної волі” — так само, як дорос-
лі на самкінець набувають морального 
знання і незалежності, якої їм (неми-
нуче) бракує в дитинстві. “Для нації, 
як і для людей, — зазначає Руссо, — 
існує пора юності, і, якщо хочете, зрі-
лості, яких ми маємо дочекатися, аби 
підкоритися їх законам”. Тобто, само-
стійність приходить власне наприкінці 
цього процесу, З. в. виявляється зреш-
тою настільки ж “просвіченою”, на-
скільки вона завжди була “правиль-
ною”.

Про загальність розмірковували ба-
гато видатних мислителів — Паскаль, 
Бейлем, Мальбранш, Дідро, і така за-
гальність, вважається, опинилася десь 
між окремістю й універсальністю, а 
саме поняття “generalite” залишилося, 
головним чином, французьким. До та-
кої думки часто доходять, зіставляючи 
погляди згаданих вчених з точкою 
зору основоположника німецького ра-
ціоналістичного універсалізму Канта, 
або виразного представника англійсь-
кого етичного “емпіризму” Вільяма 
Блейка, який, зокрема, писав: “Хто 
готовий робити добро іншому, хай чи-

нить його у дрібницях. Загальне доб-
ро — то відмовка негідника, лицеміра 
й підлабузника”.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Енциклопедія політичної 
думки: Пер. з англ. — К., 2000; Короткий оксфорд-
ський політичний словник: Пер. з англ. / За ред. 
І. Макліна, А. Макмілана. — К., 2005.

М. Головатий

Загальна декларація прав лю-
дини — прийнята Генеральною Асам-
блеєю ООН 10 грудня 1948 р. “як за-
вдання, до виконання якого повинні 
прагнути всі народи і всі держави для 
того, щоб кожна людина і кожний ор-
ган суспільства, постійно маючи на 
увазі цю Декларацію, прагнули шля-
хом освіти сприяти поважанню цих 
прав і свобод і забезпеченню, шляхом 
національних і міжнародних прогре-
сивних заходів, загального і ефектив-
ного визнання і здійснення їх як серед 
народів держав — членів Організації, 
так і серед народів територій, що пере-
бувають під їх юрисдикцією”. Відтоді 
у багатьох країнах цей день відзна-
чається як День прав людини. Декла-
рацією визначаються основні права і 
свободи людини, що підлягають за-
гальному дотримуванню.

З. д. п. л. містить преамбулу і 30 
статей, в яких викладаються основні 
права людини і свободи, на які мають 
право всі чоловіки і жінки у світі без 
будь-якої різниці. В ст. 1 сформульо-
вано філософські постулати, на яких 
ґрунтується Декларація. Вона зазна-
чає: “Усі люди народжуються вільни-
ми і рівними в своїй гідності і правах. 
Вони наділені розумом та совістю і по-
винні діяти один щодо одного в дусі 
братерства”. Ця стаття констатує ос-
новні постулати Декларації: 1) право 
на свободу і рівність є невід’ємним 
правом людини, якого вона не може 
бути позбавлена; 2) оскільки людина 
має розум і совість, вона відрізняється 
від інших істот на Землі і саме тому 
має право на певні права і свободи, 
якими не користуються інші істоти. 
Далі у ст. 2 проголошується основний 
принцип рівності й відсутності диск-
римінації щодо користування правами 
людини і основними свободами “неза-
лежно від раси, кольору шкіри, статі, 
мови, релігії, політичних або інших 
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переконань, національного чи соціаль-
ного походження, майнового, станово-
го або іншого становища”. У ст. 3, пер-
шому основному положенні Деклара-
ції, проголошується право на життя, 
свободу і особисту недоторканність — 
право, яке має життєво важливе зна-
чення для користування всіма іншими 
правами. По суті ця стаття є вступною 
до статей 4–21, в яких викладаються 
інші громадянські і політичні права: 
на свободу від рабства і підневільного 
стану; свободу від катувань чи жорсто-
кого, нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, виду поводження і по-
карання; право на повсюдне визнання 
правосуб’єктності; право на ефективне 
відновлення у правах; свободу від без-
підставного арешту, затримання або 
вигнання; право на справедливий і 
гласний розгляд незалежним і неупе-
редженим судом; право вважатися не-
винним, доки вина не буде встановле-
на; свободу від безпідставного втручан-
ня в особисте та сімейне життя; 
безпідставних посягань на недоторкан-
ність житла чи кореспонденції; свобо-
ду пересувань та вибору місця прожи-
вання; право на притулок; право на 
громадянство; право брати шлюб і 
створювати сім’ю; право володіти май-
ном; свободу думки, совісті та релігії; 
свободу переконань та їх вираження; 
право на свободу мирних зібрань і асо-
ціацій; право брати участь в управлін-
ні країною та право рівного доступу до 
державної служби. Друге основне по-
ложення Декларації міститься у 22 ст., 
сутність якого полягає в тому, що 
“кожна людина, як член суспільства, 
має право на соціальне забезпечення і 
на здійснення необхідних для підтри-
мання її гідності і для вільного розвит-
ку її особи прав у економічній, соціаль-
ній і культурній галузях за допомогою 
національних зусиль і міжнародного 
співробітництва та відповідно до 
структури і ресурсів кожної держави”, 
є вступним до статей 23–27, де зафік-
совано економічні, соціальні і куль-
турні права, на які має право кожна 
людина як “член суспільства”. Зокре-
ма, це: право на працю, на вільний 
вибір роботи, на справедливі і сприят-
ливі умови праці та на захист від без-
робіття; право на рівну оплату за рівну 
працю; право на справедливу і за-
довільну винагороду; право створюва-

ти професійні спілки і входити до про-
фесійних спілок для захисту своїх ін-
тересів; право на відпочинок і 
дозвілля, включаючи право на розум-
не обмеження робочого дня та на опла-
чувану періодичну відпустку; право на 
такий життєвий рівень, включаючи 
їжу, одяг, житло, медичний догляд та 
соціальне обслуговування, який є не-
обхідним для підтримання здоров’я і 
добробуту її самої та її сім’ї, і право на 
забезпечення в разі безробіття, хворо-
би, інвалідності, вдівства, старості чи 
іншого випадку втрати засобів до існу-
вання через незалежні від неї обстави-
ни; право на особливе піклування і до-
помогу. Всі діти, народжені у шлюбі 
або поза шлюбом, повинні користува-
тися однаковим соціальним захистом; 
право на освіту. Освіта має бути без-
платною, хоча б початкова і загальна. 
Початкова освіта повинна бути обо-
в’язковою. Технічна і професійна осві-
та мають бути загальнодоступними, а 
вища освіта — однаково доступною 
для всіх на основі здібностей кожного; 
право вільно брати участь у культур-
ному житті суспільства, втішатися 
мистецтвом, брати участь у науковому 
прогресі і користуватися його благами; 
право на захист її моральних і ма-
теріальних інтересів, що є результатом 
наукових, літературних або художніх 
праць, автором яких вона є. У завер-
шальних статтях (ст. 28–30) визнаєть-
ся, що кожна людина має право на со-
ціальний і міжнародний порядок, при 
якому можуть бути повністю здійснені 
всі права людини і основні свободи, і 
підкреслюються обов’язки кожної лю-
дини перед суспільством. Ст. 29 наго-
лошує, що “при здійсненні своїх прав і 
свобод кожна людина повинна зазна-
вати тільки таких обмежень, які вста-
новлені законом виключно з метою за-
безпечення належного визнання і по-
ваги до прав і свобод інших та 
забезпечення справедливих вимог мо-
ралі, громадського порядку і загально-
го добробуту в демократичному сус-
пільстві”, і додає, що здійснення цих 
прав і свобод ні в якому разі не повин-
но суперечити цілям і принципам Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.

Ст. 30 попереджає, що ніяка держа-
ва, група осіб чи окрема особа не можуть 
претендувати на право відповідно до 
цієї Декларації “займатися будь-якою 
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діяльністю або вчиняти дії, спрямовані 
на знищення прав і свобод, викладених 
у цій Декларації”. З. д. п. л. стала кри-
терієм для визначення ступеня по-
важання і дотримання міжнародних 
норм, що стосуються прав людини.

О. Антонюк 

Загальна кратологія (наука про 
владу) — general cratology — складова 
і провідна кратології, самостійна га-
лузь знань, яка характеризує загальну 
систему (сукупність) існуючих або та-
ких, що розробляються по-новому об-
ластей і галузей знань. Загалом такі 
галузі знань і утворюють кратологію, 
розглядають загальну її логіку, взає мо-
зв’язки між різними розділами знань, 
основні якості, риси, особливості, фун-
кції, закономірності тощо. Йдеться та-
кож про технології та інструментарій 
влади.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — 
М., 1997.

М. Головатий

Загальнонаціональний засіб ма-
сової інформації — друковане видан-
ня, радіо, телебачення, канал мовлен-
ня, комп’ютерна мережа тощо, сфера 
розповсюдження (поширення) якого 
охоплює більш як половину областей 
України.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Закон України “Про боротьбу з 
тероризмом” — прийнятий Верхов-
ною Радою України і підписаний Пре-
зидентом України 20 березня 2003 р. 
Метою цього Закону стала потреба у 
захисті особи, держави і суспільства 
від тероризму, виявленні та усуненні 
причин і умов, які його породжують, 
визначенні правових та організацій-
них основ боротьби з цим небезпечним 
явищем, повноважень і обов’язків ор-
ганів виконавчої влади, об’єднань гро-
мадян і організацій, посадових осіб та 
окремих громадян у цій сфері, поряд-
ку координації їх діяльності, гарантій 
правового і соціального захисту грома-
дян у зв’язку з участю в боротьбі з те-
роризмом.

Закон містить дев’ять розді лів і 
31 статтю. У Законі на законодавчому 
рівні в розділі 1 ст. 1 дано узгоджене 
трактування основних термінів, що 
вживаються у законодавчому акті. Сут-
ність їх сформульована таким чином: 
по-перше, тероризм виступає суспільно 
небезпечною діяльністю, яка полягає у 
свідомому, цілеспрямованому застосу-
ванні насильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, убивств, тортур, 
залякування населення та органів вла-
ди або вчинення інших посягань на 
життя чи здоров’я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочин-
них дій з метою досягнення злочинних 
цілей. По-друге, терористичний акт є 
злочинним діянням у формі застосу-
вання зброї, вчинення вибуху, підпалу 
чи інших дій, відповідальність за які 
передбачена ст. 258 Кримінального ко-
дексу України. Якщо терористична 
діяльність супроводжується вчинен-
ням злочинів, передбачених статтями 
112, 147, 258–260, 443, 444, а також 
іншими статтями Кримінального ко-
дексу України, відповідальність за їх 
вчинення настає відповідно до Кримі-
нального кодексу України. По-третє, 
технологічний тероризм — це не, що 
інше як злочин, що вчиняється з теро-
ристичною метою із застосуванням 
ядерної, хімічної, бактеріологічної 
(біологічної) та іншої зброї масового 
ураження або її компонентів, інших 
шкідливих для здоров’я людей речо-
вин, засобів електромагнітної дії, 
комп’ютерних систем і комунікацій-
них мереж, включаючи захоплення, 
виведення з ладу і руйнування потен-
ційно небезпечних об’єктів, які прямо 
чи опосередковано створили або загро-
жують виникненням загрози надзви-
чайної ситуації внаслідок цих дій і ста-
новлять небезпеку для персоналу, на-
селення та довкілля; створюють умови 
для аварій і катастроф техногенного 
характеру. По-четверте, терористична 
діяльність розглядається як діяння, 
яке охоплює: планування, організа-
цію, підготовку та реалізацію терорис-
тичних актів; підбурювання до вчинен-
ня терористичних актів, насильства 
над фізич ними особами або органі за-
ціями, знищення матеріальних об’єк-
тів у терористичних цілях; організацію 
не законних збройних формувань, зло-
чинних угруповань (злочинних органі-
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зацій), організованих злочинних груп 
для вчинення терористичних актів та 
участь у цих актах; вербування, озб-
роєння, підготовку та використання 
терористів; пропаганду і поширення 
ідеології тероризму; фінансування за-
відомо терористичних груп (організа-
цій) або інше сприяння їм. 

Суб’єктами тероризму в регіональ-
ному масштабі визнаються терорис-
тичні організації, угруповання, в тому 
числі створені за підтримки держав-
них органів окремих держав, з метою 
досягнення певних цілей суспільно не-
безпечних насильницьких діянь, 
пов’язаних з викраденням, захоплен-
ням, вбивством невинних людей чи за-
грозою їхньому життю і здоров’ю, 
зруйнуванням чи загрозою зруйнуван-
ня важливих народногосподарських 
об’єктів, систем життєзабезпечення, 
комунікацій, застосуванням чи загро-
зою застосування ядерної, хімічної, 
біологічної та іншої зброї масового 
ураження.

Суб’єктами терористичної діяль-
ності являються: терорист — особа, 
яка бере участь у терористичній діяль-
ності; терористична група — група з 
двох і більше осіб, об’єднаних однією 
метою — здійснення терористичних 
актів; терористична організація — 
стійке об’єднання трьох і більше осіб, 
створене з метою здійснення терорис-
тичної діяльності, у межах якого вста-
новлено розподіл функцій, певні пра-
вила поведінки, обов’язкові для цих 
осіб під час підготовки і вчинення те-
рористичних актів. Організація виз-
нається терористичною, якщо хоч 
один з її структурних підрозділів здій-
снює терористичну діяльність з відома 
хоча б одного з керівників (керівних 
органів) усієї організації.

У ст. 1 пояснюються й інші діяння, 
пов’язані з цією злочинною діяльніс-
тю: боротьба з тероризмом — діяль-
ність щодо запобігання, виявлення, 
припинення, мінімізації наслідків те-
рористичної діяльності; антитерорис-
тична операція — комплекс скоорди-
нованих спеціальних заходів, спрямо-
ваних на попередження, запобігання 
та припинення злочинних діянь, здій-
снюваних з терористичною метою, 
звільнення заручників, знешкоджен-
ня терористів, мінімізацію наслідків 
терористичного акту чи іншого злочи-

ну, здійснюваного з терористичною 
метою; район проведення антитерорис-
тичної операції — визначені керівниц-
твом антитерористичної операції ді-
лянки місцевості або акваторії, транс-
портні засоби, будівлі, споруди, 
приміщення та території чи акваторії, 
що прилягають до них і в межах яких 
проводиться зазначена операція; ре-
жим у районі проведення антитерорис-
тичної операції — особливий порядок, 
який може вводитися в районі про-
ведення антитерористичної операції 
на час її проведення і передбачати на-
дання суб’єктам боротьби з терориз-
мом, визначених цим Законом спе-
ціальних повноважень, необхідних 
для звільнення заручників, забез-
печення без пеки і здоров’я громадян, 
які опи нилися в районі проведення 
антитеро ристичної операції, нормаль-
ного функціонування органів держав-
ної влади, орга нів місцевого самовря-
дування, під приємств, установ, органі-
зацій; заручник — фізична особа, яка 
захоплена і (або) утримується з метою 
спонукання державного органу, під-
приємства, установи чи організації або 
окремих осіб здійснити якусь дію або 
утриматися від здійснення якоїсь дії 
як умови звільнення особи, що захоп-
лена і (або) утримується.

Правові основи боротьби з терориз-
мом сформульовані в ст. 2, в якій наго-
лошується, що їх становлять Консти-
туція України, Кримінальний кодекс 
України, цей Закон та інші закони Ук-
раїни, Європейська конвенція про бо-
ротьбу з тероризмом (1977), Міжна-
родна конвенція про боротьбу з бомбо-
вим тероризмом (1997), Міжнародна 
конвенція про боротьбу з фінансуван-
ням тероризму (1999) та інші міжна-
родні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, укази і розпоряджен-
ня Президента України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України, а також інші нормативно-
правові акти, що приймаються на ви-
конання законів України. За ст. 3 За-
кону боротьба з тероризмом ґрунтуєть-
ся на принципах: законності та 
неухильного дотримання прав і свобод 
людини і громадянина; комплексного 
використання правових, політичних, 
соціально-економічних, інформацій-
но-пропагандистських та інших мож-
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ливостей; пріоритетності попереджу-
вальних заходів; невідворотності пока-
рання за участь у терористичній 
діяльності; пріоритетності захисту 
життя і прав осіб, які наражаються на 
небезпеку внаслідок терористичної 
діяльності; поєднання гласних і не-
гласних методів боротьби з терориз-
мом; нерозголошення відомостей про 
технічні прийоми і тактику проведен-
ня антитерористичних операцій, а та-
кож про склад їх учасників; єдинона-
чальності в керівництві силами і засо-
бами, що залучаються для проведення 
антитерористичних операцій; спів-
робітництва у сфері боротьби з теро-
ризмом з іноземними державами, їх 
правоохоронними органами і спеціаль-
ними службами, a також з міжнарод-
ними організаціями, які здійснюють 
боротьбу з тероризмом.

Організаційні основи боротьби з те-
роризмом відображені в розд. ІІ (ст. 4–
9). У ньому зазначається, що організа-
ція боротьби з тероризмом в Україні та 
забезпечення її необхідними силами, 
засобами і ресурсами здійснюється Ка-
бінетом Міністрів України в межах 
його компетенції, а також центральни-
ми органами виконавчої влади в межах 
їх компетенції, визначеної законами 
та виданими на їх основі іншими нор-
мативно-правовими актами. За ст. 4 
суб’єктами, які безпосередньо здійс-
нюють боротьбу з тероризмом у межах 
своєї компетенції, є: Служба безпеки 
України (головний орган у загально-
державній системі боротьби з терорис-
тичною діяльністю); Міністерство 
внутрішніх справ України; Міністерс-
тво оборони України; Міністерство Ук-
раїни з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи; 
спеціально уповноважений централь-
ний орган виконавчої влади у справах 
охорони державного кордону; Держав-
ний департамент України з питань ви-
конання покарань; Управління дер-
жавної охорони України.

До участі у здійсненні заходів, 
пов’язаних з попередженням, вияв-
ленням і припиненням терористичної 
діяльності, зазначається у ст. 4, в 
разі необхідності також залучаються: 
Служба зовнішньої розвідки України; 
Міністерство закордонних справ Ук-
раїни; Міністерство охорони здоров’я 

України; Міністерство палива та енер-
гетики України; Міністерство про-
мислової політики України; Міністерс-
тво транспорту України; Міністерство 
фінансів України; Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України; 
Міністерство аграрної політики Украї-
ни; Державна митна служба України; 
Державна податкова адміністрація Ук-
раїни. Крім того, в антитерористичних 
операціях за рішенням керівництва 
антитерористичної операції можуть 
бути задіяні з дотриманням вимог цьо-
го Закону й інші центральні та місцеві 
органи виконавчої влади, органи міс-
цевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від 
підпорядкованості і форми власності, 
їх посадові особи, а також громадяни 
за їхньою згодою. Координацію діяль-
ності суб’єктів, які залучаються до бо-
ротьби з тероризмом, покладено на Ан-
титерористичний центр при Службі 
безпеки України.

Повноваження суб’єктів, які безпо-
середньо здійснюють боротьбу з теро-
ризмом, розкриті у ст. 5. Так, Служба 
безпеки України здійснює боротьбу з 
тероризмом шляхом проведення опера-
тивно-розшукових заходів, спрямова-
них на запобігання, виявлення та при-
пинення терористичної діяльності, в 
тому числі міжнародної; збирає інфор-
мацію про діяльність іноземних і між-
народних терористичних організацій; 
провадить у межах визначених чинним 
законодавством повноважень виключ-
но з метою отримання упереджуваль-
ної інформації у разі загрози вчинення 
терористичного акту або під час прове-
дення антитерористичної операції опе-
ративно-технічні пошукові заходи у 
системах і каналах телекомунікацій, 
які можуть використовуватися теро-
ристами; забезпечує через Антитеро-
ристичний центр при Службі безпеки 
України організацію і проведення ан-
титерористичних заходів,  координацію 
діяльності суб’єктів боротьби з теро-
ризмом відповідно до визначеної зако-
нодавством України компетенції; здій-
снює досудове слідство у справах про 
злочини, пов’язані з терористичною 
діяльністю; забезпечує у взаємодії з 
розвідувальними органами України 
безпеку від терористичних посягань 
установ України за межами її тери-
торії, їх співробітників і членів їхніх 
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сімей. Міністерство внутрішніх справ 
України здійснює боротьбу з терориз-
мом шляхом запобігання, виявлення 
та припинення злочинів, вчинених з 
терористичною метою, розслідування 
яких віднесене законодавством Украї-
ни до компетенції органів внутрішніх 
справ; надає Антитерористичному цен-
тру при Службі безпеки України необ-
хідні сили і засоби; забезпечує їх ефек-
тивне використання під час прове дення 
антитерористичних операцій. Мініс-
терство оборони України, органи війсь-
кового управління, об’єд нання, з’єд-
нання, військові частини Збройних сил 
України забезпечують захист від теро-
ристичних посягань об’єктів Збройних 
сил України, зброї масового ураження, 
ракетної і стріле цької зброї, боєпри-
пасів, вибухових та отруйних речовин, 
що знаходяться у військових частинах 
або зберігаються у визначених місцях; 
організовують підготовку та застосу-
вання сил і засо бів Сухопутних військ, 
Військово-Повітряних сил та Військ 
протиповіт ряної оборони, Військово-
Морських сил Збройних сил України в 
разі вчинення терористичного акту в 
повітряному просторі, в територіаль-
них водах України; беруть участь у 
проведенні антитерористичних опера-
цій на військових об’єктах та в разі ви-
никнення терористичних загроз безпе-
ці держави за межі України. Мініс-
терство України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської катас-
трофи, підпорядковані йому органи 
управління у справах цивільної оборо-
ни та спеціалізовані формування, вій-
ська цивільної оборони здійснюють за-
ходи щодо захисту населення і тери-
торій у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
технологічними терористичними вия-
вами та іншими видами терористичної 
діяльності; беруть участь у заходах з 
мінімізації та ліквідації наслідків та-
ких ситуацій під час проведення анти-
терористичних операцій, а також здій-
снюють просвітницькі та практично-
навчальні заходи з метою підготовки 
населення до дій в умовах терористич-
ного акту. Спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону, 
територіальні органи спеціально упов-
новаженого центрального органу вико-

навчої влади у справах охорони дер-
жавного кордону та органи охорони 
дер жавного кордону здійснюють бо-
ротьбу з тероризмом шляхом запобі-
гання, виявлення та припинення спроб 
перетинання терористами державного 
кордону України, незаконного пере-
міщення через державний кордон Ук-
раїни зброї, вибухових, отруйних, 
радіоактивних речовин та інших пред-
метів, що можуть бути використані як 
засоби вчинення терористичних актів; 
забезпечують безпеку морського судно-
плавства у межах територіальних вод 
та виключної (морської) економічної 
зони України для проведення антите-
рористичних операцій; надають Анти-
терористичному центру при Службі 
безпеки України необхідні сили і засо-
би для проведення антитерористичних 
операцій на території пунктів пропус-
ку через державний кордон України, 
інших об’єктів, розташованих на де-
ржавному кордоні або в прикордонній 
смузі. Державний департамент Украї-
ни з питань виконання покарань пе-
редбачає заходи щодо запобігання та 
припинення злочинів терористичної 
спрямованості на об’єктах криміналь-
но-виконавчої системи. Управління 
дер жавної охорони України бере участь 
в операціях з припинення терористич-
них актів, спрямованих проти посадо-
вих осіб та об’єктів, охорону яких до-
ручено підпорядкованим цьому Управ-
лінню підрозділам. Розвідувальні 
органи України добувають та здійсню-
ють аналітичну обробку і надають в ус-
тановленому порядку розвідувальну 
інформацію про діяльність іноземних 
та міжнародних терористичних органі-
зацій за межами України, а також 
здійснюють заходи безпосередньої про-
тидії терористичним загрозам життю і 
здоров’ю громадян України, установам 
та об’єктам державної власності Украї-
ни в разі залучення розвідувальних ор-
ганів України до участі в антитерорис-
тичних операціях за межами України.

Повноваження інших суб’єктів, які 
залучаються до боротьби з тероризмом, 
визначені у ст. 6: суб’єкти, які залуча-
ються до боротьби з тероризмом, у ме-
жах своєї компетенції здійснюють за-
ходи щодо запобігання, виявлення і 
припинення терористичних актів та 
злочинів терористичної спрямованос-
ті; розробляють і реалізують поперед-
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жувальні, режимні, організаційні, ви-
ховні та інші заходи; забезпечують 
умови проведення антитерористичних 
операцій на об’єктах, що належать до 
сфери їх управління; надають відповід-
ним підрозділам під час проведення 
таких операцій матеріально-технічні 
та фінансові засоби, засоби транспорту 
і зв’язку, інші засоби, медичне облад-
нання і медикаменти, а також інфор-
мацію, потрібну для виконання за-
вдань щодо боротьби з тероризмом.

Важливою складовою цього Закону 
є визначення статусу головного органу 
в боротьбі з тероризмом в Українській 
державі — Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України. На Центр 
покладаються наступні завдання: 
розроблення концептуальних засад і 
програм боротьби з тероризмом, реко-
мендацій, спрямованих на підвищення 
ефективності заходів щодо виявлення 
та усунення причин та умов, які сприя-
ють вчиненню терористичних актів та 
інших злочинів, здійснюваних з теро-
ристичною метою; збирання в установ-
леному порядку, узагальнення, аналіз 
та оцінка інформації про стан і тенден-
ції поширення тероризму в Україні та 
за її межами; організація і проведення 
антитерористичних операцій та коор-
динація діяльності суб’єк тів, які ведуть 
боротьбу з тероризмом чи залучаються 
до конкретних антитерористичних опе-
рацій; організація і проведення коман-
дно-штабних і тактико-спеціальних 
навчань і тренувань; участь у підготов-
ці проектів міжнародних договорів Ук-
раїни, підготовка і подання в установ-
леному порядку пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства України 
у сфері боротьби з тероризмом, прове-
дення фінансування суб’єктами, які ве-
дуть боротьбу з тероризмом, антитеро-
ристичних операцій, здійснення за-
ходів щодо запобігання, виявлення та 
припинення терористичної діяльності; 
взаємодія із спеціальними службами, 
правоохоронними органами іноземних 
держав та міжнародними організація-
ми з питань бо ротьби з тероризмом. 
За цим Законом Антитерористичний 
центр при Службі безпеки України фор-
мується Міжвідомчою координаційною 
комісією та штабом, а також координа-
ційними групами та їх штабами, які 
створюються при регіональних органах 
Служби безпеки України.

Взаємодія суб’єктів, які безпосеред-
ньо здійснюють боротьбу з тероризмом, 
розкрита у ст. 8, в якій зафіксовано, 
що вони зобов’язані: 1) взаємодіяти з 
метою припинення злочинної діяль-
ності осіб, причетних до тероризму, в 
тому числі міжнародного, фінансуван-
ня, підтримки чи вчинення терорис-
тичних актів і злочинів, які скоєні з 
терористичною метою; 2) здійснювати 
обмін інформацією щодо: а) заволодін-
ня чи виникнення загрози заволодіння 
терористичними групами (терористич-
ними організаціями) зброєю, вибухо-
вими речовинами, іншими засобами 
масового ураження; б) перетинання 
державного кордону України її грома-
дянами, іноземцями та особами без 
громадянства з метою вчинення теро-
ристичних актів; в) виявлених у паса-
жирів проїзних документів, що дають 
право на проїзд у транспортних засо-
бах міжміського та міжнародного спо-
лучення, з ознаками підроблення; 
г) використання чи загрози вико-
ристання терористами, терористични-
ми групами чи терористичними органі-
заціями засобів зв’язку та комуніка-
ційних технологій; д) забезпечення 
ефективного прикордонного контро-
лю, контролю за видачею документів, 
що посвідчують особу, та проїзних до-
кументів з метою запобігання їх фаль-
сифікації, підробленню або незаконно-
му використанню; 3) запобігати діям 
чи пересуванню терористів, терорис-
тичних груп чи терористичних органі-
зацій, а також осіб, які підозрюються 
у вчиненні терористичних актів або 
причетності до міжнародних терорис-
тичних груп чи організацій; 4) припи-
няти спроби іноземних громадян сто-
совно яких є дані про їхню причетність 
до міжнародних терористичних груп 
чи організацій, здійснювати транзит-
ний проїзд через територію України.

Відповідно до ст. 9 Закону передба-
чено сприяння органам, які здійсню-
ють боротьбу з тероризмом. Так, орга-
ни державної влади України, органи 
місцевого самоврядування, об’єднання 
громадян, організації, їхні посадові 
особи зобов’язані сприяти органам, які 
здійснюють боротьбу з тероризмом, 
повідомляти дані, що стали їм відомі, 
щодо терористичної діяльності чи 
будь-яких інших обставин, інформа-
ція про які може сприяти запобіганню, 
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виявленню і припиненню терористич-
ної діяльності, а також мінімізації її 
наслідків.

Політико-правове значення цього 
Закону висвітлюється у розд. ІІІ, при-
свяченому механізму проведення анти-
терористичної операції. Так, за ст. 10. 
антитерористична операція проводить-
ся лише за наявності реальної загрози 
життю і безпеці громадян, інтересам 
суспільства або держави у разі, якщо 
усунення цієї загрози іншими способа-
ми є неможливим. Рішення щодо її 
проведення приймається залежно від 
ступеня суспільної небезпеки терорис-
тичного акту керівником Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки 
України за письмовим дозволом Голо-
ви Служби безпеки України або керів-
ником координаційної групи відповід-
ного регіонального органу Служби без-
пеки України за письмовим дозволом 
керівника Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України, погодже-
ним з Головою Служби безпеки Украї-
ни. Про рішення щодо проведення ан-
титерористичної операції негайно ін-
формується Президент України.

Передбачено, що Антитерористич-
ний центр при Службі безпеки Украї-
ни проводить антитерористичну опера-
цію у разі, якщо: терористичний акт 
загрожує загибеллю багатьох людей чи 
іншими серйозними наслідками або 
якщо його вчинено одночасно на тери-
торії кількох областей, районів чи 
міст; ситуація, пов’язана із вчиненням 
або загрозою вчинення терористичного 
акту, є невизначеною щодо причин та 
обставин її виникнення і подальшого 
розвитку; вчинення терористичного 
акту зачіпає міжнародні інтереси Ук-
раїни та її відносини з іноземними 
державами; реагування на вчинення 
дій з ознаками терористичного акту 
належить до компетенції різних пра-
воохоронних та інших органів вико-
навчої влади; очевидною є неможли-
вість відвернення або припинення 
терористичного акту силами правоохо-
ронних та місцевих органів виконавчої 
влади окремого регіону.

В інших випадках антитерористич-
на операція здійснюється за погоджен-
ням із керівником Антитерористично-
го центру при Службі безпеки України 
самостійно координаційною групою 
відповідного регіонального органу 

Служби безпеки України або органом 
виконавчої влади відповідно до їх ком-
петенції та безпосереднього управлін-
ня конкретною антитерористичною 
операцією та керівництва силами і за-
собами, які залучаються до здійснення 
антитерористичних заходів. Утво-
рюється оперативний штаб, очолюва-
ний керівником Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України 
(координаційної групи відповідного 
регіонального органу Служби безпеки 
України) або особою, яка його заміщує. 
Порядок діяльності оперативного шта-
бу з управління антитерористичною 
операцією визначається на основі По-
ложення про цей штаб, яке затверд-
жується Кабінетом Міністрів України. 
Керівник оперативного штабу визна-
чає межі району проведення антитеро-
ристичної операції, приймає рішення 
про використання сил і засобів, що за-
лучаються до її проведення, а в разі 
потреби, за наявності передбачених за-
коном підстав, вносить на розгляд 
Ради національної безпеки і оборони 
України пропозиції щодо введення 
надзвичайного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях. Втручання в 
оперативне управління антитерорис-
тичною операцією будь-яких осіб неза-
лежно від посади не допускається.

У ст. 13 і 14 визначено сили і засо-
би, що залучаються до проведення ан-
титерористичної операції, та режим у 
районі її проведення. За ст. 15 особи, 
залучені до операції, мають право: 
l) застосовувати відповідно до законо-
давства України зброю і спеціальні за-
соби; 2) затримувати і доставляти в ор-
гани внутрішніх справ осіб, які вчини-
ли або вчиняють правопорушення чи 
інші дії, що перешкоджають виконан-
ню законних вимог осіб, залучених до 
антитерористичної операції, або дії, 
пов’язані з несанкціонованою спробою 
проникнення в район проведення ан-
титерористичної операції і перешкод-
жання її проведенню; 3) перевіряти у 
громадян і посадових осіб документи, 
що посвідчують особу, а в разі їх від-
сутності затримувати до встановлення 
особи; 4) здійснювати в районі прове-
дення антитерористичної операції осо-
бистий догляд громадян і речей, що 
при них знаходяться, транспортних 
засобів і речей, які ними перевозяться; 
5) тимчасово обмежувати або заборо-
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няти рух транспортних засобів і пішо-
ходів на вулицях і дорогах, не допус-
кати транспортні засоби, в тому числі 
транспортні засоби дипломатичних 
представництв і консульських уста-
нов, та громадян на окремі ділянки 
місцевості та об’єкти, виводити грома-
дян з окремих ділянок місцевості та 
об’єктів, відбуксировувати транспорт-
ні засоби; 6) входити (проникати) в 
житлові та інші приміщення, на зе-
мельні ділянки, що належать громадя-
нам, під час припинення терористич-
ного акту та при переслідуванні осіб, 
які підозрюються у вчиненні такого 
акту, на територію та в приміщення 
підприємств, установ і організацій, пе-
ревіряти транспортні засоби, якщо 
зволікання може створити реальну за-
грозу життю чи здоров’ю людей; 7) ви-
користовувати із службовою метою за-
соби зв’язку і транспортні засоби, в 
тому числі спеціальні, що належать 
громадянам (за їхньою згодою), під-
приємствам, установам та організа-
ціям, за винятком транспортних за-
собів дипломатичних, консульських та 
інших представництв іноземних дер-
жав і міжнародних організацій, для 
запобігання терористичному акту, пе-
реслідування та затримання осіб, що 
підозрюються у вчиненні терористич-
ного акту, або для доставки осіб, які 
потребують термінової медичної допо-
моги, до лікувальних закладів, а та-
кож для проїзду до місця злочину.

Умови ведення переговорів з теро-
ристами сформульовані у ст. 16, в якій 
зазначається, що в ході проведення ан-
титерористичної операції з метою збе-
реження життя та здоров’я людей, ма-
теріальних цінностей, схилення теро-
ристів до відмови від протиправних 
дій, справляння на них стримувально-
го впливу, з’ясування можливості 
 припинення терористичного акту до-
пускається ведення переговорів з теро-
ристами. Здійснює це спеціально упов-
новажений на те керівник оперативно-
го штабу. У разі, якщо мета переговорів 
з терористами не може бути досягнута 
через їх незгоду припинити терорис-
тичний акт і реальна загроза життю та 
здоров’ю людей зберігатиметься, керів-
ник антитерористичної операції має 
право прийняти рішення про знешкод-
ження терориста (терористів). У разі 
очевидної загрози вчинення щодо 

об’єкта чи особи терористичного акту і 
неможливості усунення цієї загрози 
іншими законними способами теро-
рист (терористи) може (можуть) бути 
за вказівкою керівника оперативного 
штабу знешкоджений (знешкоджені) 
без попередження. Під час ведення пе-
реговорів не можуть розглядатися як 
умова припинення терористичного 
акту питання щодо видачі терористам 
будь-яких осіб, предметів і речовин, 
які безпосередньо можуть бути вико-
ристані для вчинення актів техноло-
гічного тероризму.

Порядок інформування громадсь-
кості про терористичний акт визначе-
но у ст. 17. Його здійснюють керівник 
оперативного штабу або особи, уповно-
важені ним на підтримання зв’язків з 
громадськістю. Забороняється поши-
рення через засоби масової інформації 
або в інший спосіб інформації, яка: 
розкриває спеціальні технічні прийо-
ми і тактику проведення антитерорис-
тичної операції; може утруднити про-
ведення антитерористичної операції і 
(або) створити загрозу життю та 
здоров’ю заручників та інших людей, 
які перебувають у районі проведення 
зазначеної операції або за його межа-
ми; має на меті пропаганду або виправ-
дання тероризму, містить висловлю-
вання осіб, які чинять опертя чи 
закликають до проведення антитеро-
ристичної операції; містить дані про 
предмети та речовини, які безпосеред-
ньо можуть використовуватися для 
вчинення актів технологічного теро-
ризму; розкриває дані про персональ-
ний склад співробітників спеціальних 
підрозділів і членів оперативного шта-
бу, які беруть участь у проведенні ан-
титерористичної операції, а також про 
осіб, які сприяють проведенню зазна-
ченої операції (без їхньої згоди).

Антитерористична операція (ст. 18) 
вважається завершеною, якщо теро-
ристичний акт припинено та ліквідо-
вано загрозу життю і здоров’ю заруч-
ників та інших людей, які перебували 
в районі її проведення. Рішення про 
припинення антитерористичної опера-
ції приймає керівник оперативного 
штабу з управління цією операцією. 
Під час проведення антитерористичної 
операції керівник оперативного штабу 
спільно з відповідними органами вико-
навчої влади та органами місцевого са-
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моврядування організовує надання до-
помоги потерпілим, визначає заходи 
щодо усунення та мінімізації наслідків 
терористичного акту, організовує їх 
здійснення. Відшкодуванню шкоди, 
заподіяної терористичним актом та со-
ціальній реабілітації осіб, які пост-
раждали від терористичного акту, при-
свячений розд. ІV Закону. Відшкоду-
вання шкоди, заподіяної громадянам 
терористичним актом, провадиться за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України відповідно до закону і з на-
ступним стягненням суми цього від-
шкодування з осіб, якими заподіяно 
шкоду, в порядку, встановленому за-
коном. Відшкодування шкоди, за-
подіяної організації, підприємству або 
установі терористичним актом, прова-
диться в порядку, визначеному зако-
ном (ст. 19). Соціальна реабілітація 
осіб, які постраждали від терористич-
ного акту, провадиться з метою повер-
нення їх до нормального життя. Зазна-
ченим особам надається у разі потреби 
психологічна, медична, професійна 
реа білітація, правова допомога і жит-
ло та здійснюється їх працевлаштуван-
ня. Соціальна реабілітація осіб, які 
постраждали від терористичного акту, 
а також осіб, зазначених у ст. 21 цього 
Закону, провадиться за рахунок кош-
тів Державного бюджету України. 
 Порядок проведення соціальної реа-
білітації осіб, які постраждали від те-
рористичного акту, визначається Кабі-
нетом Міністрів України (ст. 19).

Розд. V містить механізм правового 
і соціального захисту осіб, які беруть 
участь у боротьбі з тероризмом. Вони 
зокрема за ст. 21 перебувають під за-
хистом держави. Правовому і соціаль-
ному захисту підлягають: 1) військо-
вослужбовці, працівники і службовці 
центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, які беруть (брали) безпо-
середню участь в антитерористичних 
операціях; 2) особи, які на постійній 
чи тимчасовій основі сприяють орга-
нам, що здійснюють боротьбу з теро-
ризмом, у запобіганні, виявленні, при-
пиненні терористичної діяльності та 
мінімізації її наслідків; 3) члени сімей 
осіб, зазначених у п. 1 і 2 цієї частини, 
якщо потреба в забезпеченні їхнього 
захисту викликана участю зазначених 
осіб у боротьбі з тероризмом. Соціаль-
ний захист осіб, які залучаються до бо-

ротьби з тероризмом, здійснюється у 
порядку, визначеному законом. Якщо 
особа, яка брала участь у боротьбі з те-
роризмом, загинула під час проведен-
ня антитерористичної операції, чле-
нам її сім’ї та особам, що перебували 
на її утриманні, виплачується за раху-
нок коштів Державного бюджету Ук-
раїни одноразова допомога в розмірі 
двадцяти прожиткових мінімумів, від-
шкодовуються витрати на поховання 
загиблого, призначається пенсія у 
зв’язку з втратою годувальника, а та-
кож зберігаються пільги, які мав за-
гиблий, на отримання житла, оплату 
житлово-комунальних послуг тощо. У 
разі, якщо особа, яка брала участь у 
боротьбі з тероризмом, стала інвалідом 
внаслідок каліцтва, отриманого під 
час проведення антитерористичної 
операції, цій особі за рахунок коштів 
Державного бюджету України випла-
чується одноразова допомога в розмірі 
десяти прожиткових мінімумів і при-
значається пенсія відповідно до зако-
нодавства України. У ст. 22 зумовлено, 
що в разі вимушеного заподіяння під 
час проведення антитерористичної 
операції шкоди життю, здоров’ю і май-
ну терористів, військовослужбовці та 
інші особи, які брали участь в антите-
рористичній операції, звільняються 
від відповідальності за цю шкоду від-
повідно до законів України.

Відповідальність за участь у теро-
ристичній діяльності визначена у 
розд. ІV (ст. 23–25). Так, ст. 23 прого-
лошує відповідальність осіб, які при-
тягаються до кримінальної відпові-
дальності в порядку, передбаченому 
законом. Непокора або опертя закон-
ним вимогам військовослужбовців, по-
садових осіб, які беруть участь у про-
веденні антитерористичної операції, 
неправомірне втручання в їхню закон-
ну діяльність тягнуть за собою відпові-
дальність, передбачену законом. Від-
повідно до ст. 24 така організація 
визнається за рішенням суду терорис-
тичною і підлягає ліквідації, а належ-
не їй майно конфіскується. У разі виз-
нання судом України, в тому числі від-
повідно до її міжнародно-правових 
зобов’язань, діяльності організації (її 
відділення, філії, представництва), за-
реєстрованої за межами України, теро-
ристичною, діяльність цієї організації 
на території України забороняється, її 
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українське відділення (філія, пред-
ставництво) на підставі рішення суду 
ліквідується, а належні йому майно і 
майно зазначеної організації, яке зна-
ходиться на території України, кон-
фіскуються. За сприяння терористич-
ній діяльності згідно зі ст. 25 керівни-
ки та посадові особи підприємств, 
установ і організацій несуть відпові-
дальність згідно із законом, якщо: 
1) фінансували терористів, терорис-
тичні групи (терористичні організа-
ції); 2) надавали або збирали кошти 
безпосередньо чи опосередковано з на-
міром використання їх для вчинення 
терористичних актів чи злочинів те-
рористичної спрямованості; 3) прово-
дили операції з коштами та іншими 
фінансовими активами: фізичних осіб, 
які вчиняли чи намагалися вчинити 
терористичні акти чи злочини теро-
ристичної спрямованості або брали 
участь у їх вчиненні чи сприяли вчи-
ненню; юридичних осіб, майно яких 
безпосередньо чи опосередковано пере-
буває у власності чи під контролем те-
рористів або осіб, які сприяють теро-
ризму; юридичних і фізичних осіб, які 
діють від імені чи за вказівкою теро-
ристів або осіб, що сприяють терориз-
му, включаючи кошти, отримані або 
придбані з використанням об’єктів 
власності, що безпосередньо чи опосе-
редковано перебувають у власності чи 
під контролем осіб, які сприяють теро-
ризму, або пов’язаних з ними юридич-
них і фізичних осіб; 4) надавали кош-
ти, інші фінансові активи чи еконо-
мічні ресурси, відповідні послуги 
безпосередньо чи опосередковано для 
використання в інтересах фізичних 
осіб, які вчиняють терористичні акти 
або сприяють чи беруть участь у їх вчи-
ненні, чи в інтересах юридичних осіб, 
майно яких безпосередньо чи опосе-
редковано перебуває у власності чи під 
контролем терористів або осіб, які 
сприяють тероризму, а також юридич-
них і фізичних осіб, які діють від імені 
чи за вказівкою зазначених осіб; 5) на-
давали допомогу особам, які брали 
участь у вчиненні терористичних ак-
тів; 6) вербували фізичних осіб для 
заняття терористичною діяльністю, 
сприяли встановленню каналів поста-
чання зброї терористам і переміщенню 
терористів через державний кордон 
України; 7) переховували осіб, які фі-

нансували, планували, підтримували 
чи вчиняли терористичні акти або зло-
чини терористичної спрямованості; 
8) використовували територію Украї-
ни з метою підготовки чи вчинення те-
рористичних актів або злочинів теро-
ристичної спрямованості проти інших 
держав або іноземців, несуть відпові-
дальність згідно із законом.

Сутність міжнародного співробіт-
ництва України у сфері боротьби з те-
роризмом розкрита у розд. VІІ. Ст. 26 
свідчить, що Україна відповідно до ук-
ладених нею міжнародних договорів 
співробітничає в галузі боротьби з те-
роризмом з іноземними державами, їх 
правоохоронними органами і спеціаль-
ними службами, а також з міжнарод-
ними організаціями, які здійснюють 
боротьбу з міжнародним тероризмом. 
Керуючись інтересами забезпечення 
безпеки особи, суспільства і держави, 
Україна переслідує на своїй території 
осіб, причетних до терористичної 
діяльності, в тому числі у випадках, 
коли терористичні акти або злочини 
терористичної спрямованості планува-
лися або були вчинені поза межами 
України, але завдають шкоди Україні, 
та в інших випадках, передбачених 
міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. Інфор-
мацію іноземній державі з питань, 
пов’язаних із боротьбою з міжнарод-
ним тероризмом, Україна за ст. 27 на-
дає на підставі запиту, дотримуючись 
вимог законодавства України та її між-
народно-правових зобов’язань. Така 
інформація може бути надана і без по-
переднього запиту іноземної держави, 
якщо це не зашкоджує проведенню до-
судового слідства чи судового розгляду 
справи і може допомогти компетент-
ним органам іноземної держави у при-
пиненні терористичного акту. Ст. 28 
надає Україні право брати участь у 
спільних з іноземними державами за-
ходах щодо боротьби з тероризмом. 
Порядок видачі (екстрадиції) осіб, які 
брали участь у терористичній діяль-
ності, визначений у ст. 29.

Механізм контролю і нагляду за за-
конністю здійснення боротьби з теро-
ризмом закріплений у розд. VІІІ. Кон-
троль за дотриманням законодавства 
при проведенні боротьби з тероризмом 
здійснюється Верховною Радою Украї-
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ни в порядку, визначеному Конститу-
цією України, а контроль за діяльніс-
тю суб’єктів боротьби з тероризмом 
покладений на Президента України та 
Кабінет Міністрів України в порядку, 
визначеному Конституцією і законами 
України (ст. 30). Нагляд за дотриман-
ням вимог законодавства органами, 
які беруть участь в антитерористичних 
заходах, організовується Генеральним 
прокурором України та уповнова-
женими ним прокурорами в поряд-
ку, визначеному законами України 
(ст. 31).

В останньому ІХ розділі відобра-
жені положення, що вводять цей За-
кон у дію.

О. Антонюк

Закон України “Про основи на-
ціональної безпеки України” — 
нормативний акт (прийнятий Верхов-
ною Радою України з наступними змі-
нами 19 червня 2003 р.), в якому 
визначено основні засади державної 
політики, спрямованої на захист на-
ціональних інтересів і надання гаран-
тій в Україні щодо безпеки свободи 
особи, суспільства і держави від пев-
них зовнішніх і внутрішніх загроз у 
всіх сферах життєдіяльності. Так, ос-
новними загрозами в інформаційній 
сфері цей закон визначає: вияви об-
меження свободи слова та доступу 
 громадян до інформації; поширення 
засобами масової інформації культу 
насильства, жорстокості, порнографії; 
комп’ютерну злочинність та ком-
п’ютерний тероризм; розголошення 
інформації, яка становить державну та 
іншу, передбачену законом таємницю, 
а також конфіденційної інформації, 
що є власністю держави чи спрямова-
на на забезпечення відповідних потреб 
і національних інтересів суспільства і 
держави; намагання маніпулювати 
суспільною свідомістю, зокрема, шля-
хом поширення невірогідної, неповної 
або упередженої інформації. Основни-
ми напрямами дер жавної політики з 
питань національної безпеки в інфор-
маційній сфері є: забезпечення ін-
формаційного суверенітету України; 
вдосконалення державного регулюван-
ня інформаційної сфери шляхом ство-
рення відповідних нормативно-право-
вих та економічних передумов для роз-
витку національної інформаційної 

інфраструктури та ресурсів, впровад-
ження новітніх технологій у цій сфері, 
наповнення національного та світового 
(глобального) інформа ційного просто-
ру вірогідною інформацією про Украї-
ну; забезпечення неухильного дотри-
мання конституційного права грома-
дян на свободу слова, доступу до 
інформації, недопущення неправомір-
ного втручання органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб у функціонування за-
собів масової інформації, дискриміна-
ції в інформаційній сфері та пересліду-
вання працівників ЗМІ за їхні погляди 
та результати діяльності.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 
// ВВР України. — 1992. — № 48; Закон України 
“Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 
1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 10; Закон 
України “Про захист суспільної моралі” від 
20.11.03 // Законодавство України: Офіційний 
сайт ВР України. — http://www.rada.gov.ua/laws/
pravo/; Актуальные проблемы информационной 
безопасности Украины: Аналитический доклад 
ЦСПЕДИ им. Розумкова // Национальная безо-
пасность и оборона. — 2001. — № 1; Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 39.

М. Головатий

Запис (відеозапис, звукозапис, лі-
тературний запис) — фіксація за допо-
могою спеціальних засобів на відповід-
ному матеріальному носії текстів, 
звуків і/або рухомих зображень, яка 
дає змогу здійснювати їх сприйняття, 
відтворення або сповіщення за допомо-
гою відповідного пристрою або іншого 
носія. Літературний З. передбачає 
спільну творчу працю, коли літератор-
професіонал опрацьовує усну чи пись-
мову заготовку автора відповідно до 
мети опрацювання. При літературно-
му З. літератор-професіонал є співав-
тором твору.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

За революційну перспективу — 
ліва суспільно-політична організація 
антиглобалістського напряму, створе-
на в 1995 р. у Швейцарії. У січні 
2000 р. провела акцію протесту проти 
Всесвітнього економічного форуму у 

За революційну перспективу
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Давосі. Чисельність організації неві-
дома. Бере участь у різних антигло-
балістських акціях як у Швейцарії, 
так і за рубежем. Має контакти з па-
лестинськими, курдськими організа-
ціями, політичними групами лівого 
напряму, що діють в Турції. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Засновник (співзасновник) за-
собу масової інформації (комуніка-
ції) — той, хто заснував ЗМІ (на 
 загал — що-небудь). Право на засну-
вання друкованого засобу масової ін-
формації належить дієздатним грома-
дянам України, інших держав та осо-
бам без громадянства, юридичним 
особам України та інших держав, тру-
довим колективам підприємств, уста-
нов і організацій. При заснуванні ін-
формаційних агентств іноземці та 
юридичні особи інших держав можуть 
бути лише співзасновниками, причому 
їхня частка, у статутному фонді не по-
винна перевищувати 35 %. Право на 
заснування телерадіоорганізацій нале-
жить лише громадянам та юридичним 
особам України, Верховній Раді Украї-
ни, Президенту України. Заборонено 
створення і діяльність телерадіоорга-
нізацій, у статутному фонді яких іно-
земні інвестиції перевищують 30 %. 
Юридична або фізична особа не має 
права бути засновником (співзаснов-
ником) телерадіоорганізацій, які ве-
дуть мовлення більш як на двох кана-
лах мовлення по телебаченню і трьох 
каналах мовлення по радіо на тери-
торію всієї країни, області, міста або 
іншого регіону. Організації та підпри-
ємства зв’язку, які експлуатують 
мережі мовлення, не можуть заснову-
вати телерадіоорганізації. Співзаснов-
ник — особа, яка об’єдналась з іншою 
особою (особами) для спільного засну-
вання, видання засобу масової інфор-
мації (комунікації). Відносини між 
співзасновниками визначаються уста-
новчим договором, де передбача ється 
розподіл обов’язків щодо виробничого, 
фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення діяльності створеного 
ними засобу масової інформації (ко-
мунікації).

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодав-
ство: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Засоби масової інформації (ко-
мунікації), мас-медіа — засоби, за 
допомогою яких споживач (користу-
вач) отримує доступ до масової інфор-
мації та комунікації. Розрізняють дру-
ковані (періодичні і такі, що продов-
жуються — газети, журнали, бюлетені 
тощо) та екранні видання, радіо, теле-
бачення (супутникове, проводове, гло-
бальне), аудіо- та відеозаписи, елект-
ричний та електронний зв’язок (теле-
граф, телефон, телекс, телефакс), 
комп’ютерні мережі та інші телеко-
мунікації, спрямовані на широку ма-
сову аудиторію.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Засоби міжнародного інформа-
ційного обміну — установи, організа-
ції, представництва, мас-медіа, метою 
діяльності яких є поширення політич-
ної, культурологічної, наукової та ін-
шої інформації, яка становить інтерес 
для широкого кола споживачів інфор-
мації, має міжнаціональний, між-
державний характер. При посольствах 
в інших країнах можуть створюватися 
інформаційні центри, бюро, бібліоте-
ки, які поширюють інформацію про 
внутрішню політику і досягнення тієї 
чи тієї країни. Подібні інформаційні 
представництва створюють міждер-
жавні, міжнародні організації, які за-
цікавлені в популяризації своєї діяль-
ності, просвітництві. З. м. і. о. є також 
бюро, представництва зарубіжних мас-
медіа, інформагенцій, акредитовані 
відповідно до чинного законодавства 
країни перебування. В умовах глобалі-
зації функції засобів інформаційного 
обліку між країнами, громадянами 
різних країн все більше виконують 
глобальні мережі мовлення та спілку-
вання (телебачення, радіо, Інтернет 
тощо).

Ю. Бондар

Захист прав національних мен-
шин — аналіз змісту міжнародних до-
кументів, прийнятих ООН, НБСЄ/

Засновник (співзасновник) 
засобу масової інформації...
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ОБСЄ, Радою Європи, деякими регіо-
нальними міжнародними організація-
ми, політико-правової системи країн 
Європи свідчить, що вони акумулюють 
у собі найновіші теоретичні і політико-
правові підходи до розв’язання полі-
тичних, етнокультурних, освітніх, 
мовних проблем поліетнічних сус-
пільств та передовий практичний до-
свід демократичних держав у сфері за-
хисту прав національних меншин. Сві-
това спільнота протягом повоєнних 
років виробила систему міжнародно-
правових регуляторів гарантій і захис-
ту прав національних меншин, які 
ґрунтуються на таких загальновизна-
них методологічних підходах: питан-
ня належності особи до національної 
меншини є питанням суто індивіду-
ального вибору, який не повинен обме-
жуватися будь-якими додатковими 
критеріями; права національних мен-
шин, які входять до їхнього правового 
статусу, є індивідуальними, а не ко-
лективними правами; права націо-
нальних меншин є невід’ємною скла-
довою загальної системи прав людини, 
громадянських прав і свобод у держа-
вах; права національних меншин є іс-
тотно відмінні від прав народів, у тому 
числі прав корінних народів. Міжна-
родне право категорично відмовляє 
меншинам у праві на самовизначення; 
ефективне конституційно-правове за-
безпечення прав національних мен-
шин можливе лише за умови, коли 
статус їх надається лише громадянам 
держави, в якій вони мешкають; спе-
цифічні права національних меншин 
(тобто права, відмінні від прав біль-
шості інших громадян) — це їхні пра-
ва у тих сферах, де вони виявляють 
себе як особлива етнічна група (збере-
ження ідентичності, традицій, мови, 
культурної спадщини). Відпрацьовано 
на міжнародному рівні основні кате-
горії прав національних меншин: 
І. Право на існування, яке включає 
два аспекти: право на фізичне існуван-
ня та право на збереження своєї іден-
тичності (захист національних мен-
шин від будь-яких спроб примусової 
асиміляції тощо). ІІ. Заборона диск-
римінації осіб, які належать до націо-
нальних меншин. ІІІ. Право на рівну 
участь у державотворенні. IV. Право 
на вільне збереження, вияв і розвиток 
культурної самобутності: а) права, 

пов’язані з використанням мови: пра-
во користуватися мовою національної 
меншини приватно і публічно; право 
на використання мови національної 
меншини у спілкуванні з державними 
установами; право на використання 
мови національної меншини на досу-
довій стадії кримінального процесу; 
право національних меншин вивчати 
рідну мову, а також здійснювати нав-
чально-виховний процес мовою мен-
шини в школі та дошкільних устано-
вах. Ці зобов’язання мають виконува-
тись і в державних, і в приватних 
школах; право національних меншин 
на створення власних навчальних за-
кладів у межах правової системи своєї 
держави, на свої кошти зі здійсненням 
контролю за навчальними планами; 
право на використання свого прізвища 
та імені мовою меншини; право на на-
писання топонімів, вивісок, написів, 
іншої інформації мовою національних 
меншин; б) право на вільне самовияв-
лення, отримання і поширення інфор-
мації, ідей за допомогою власних ін-
формаційних засобів, гарантія доступу 
до засобів масової інформації; 
в) релігійні права, право на створення 
власних релігійних установ і свобода 
від вивчення релігії, відмінної від 
власних переконань. V. Право особи 
належати чи не належати до етнічної 
групи. VІ. Політичні права: право на 
створення власних громадських ор-
ганізацій та участь у міжнародних ор-
ганізаціях; можливість для національ-
них меншин впливати на прийняття 
державних рішень стосовно них або 
самим приймати такі рішення. Пред-
ставництво членів національної мен-
шини в органах влади; право підтри-
мувати зв’язки з іншими представни-
ками груп, в тому числі з тими, які 
перебувають за кордоном; право зали-
шати свою країну і повертатися до неї; 
свобода думки відповідно до своїх фі-
лософських, політичних, релігійних й 
інших переконань. VІІ. Право на отри-
мання фінансової допомоги. VІІІ. Пра-
во на ефективні засоби юридичного за-
хисту стосовно спеціальних прав на-
ціональних меншин.

Абашидзе А. Х. Защита прав меньшинств по 
международному и внутригосударственному пра-
ву. — М., 1996; Права людини в Україні: Інформ.-
аналіт. бюл. Українсько-Американського Бюро за-

Захист прав національних меншин



232

хисту прав людини. — Вип. 21: Права меншин. — 
К., 1998.

О. Антонюк 

Зловживання свободою масової 
інформації (при проведенні передви-
борної агітації) — поширення інфор-
мації, використання засобів масової 
інформації (комунікації) всупереч 
встановленим правилам ведення пе-
редвиборної агітації. Відповідно до 
чинного законодавства України “Про 
вибори” встановлено обмеження щодо 
ведення передвиборної агітації, які і 
визначають межі З. с. м. і. у передви-
борному контексті. Не можуть брати 
участь у передвиборній агітації іно-
земці та особи без громадянства, у 
тому числі через журналістську діяль-
ність чи у формі участі у концертах, 
виставах, спортивних змаганнях, ін-
ших публічних заходах, що прово-
дяться на підтримку чи за підтримки 
партії (блоку) — суб’єкта виборчого 
процесу чи кандидата у депутати; ор-
гани виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування, правоохорон-
ні органи та суди; посадові і службові 
особи цих органів (крім випадків, 
коли відповідна посадова чи службова 
особа є кандидатом у депутати); члени 
виборчих комісій протягом строку їх 
повноважень у відповідних виборчих 
комісіях. Обмежено передвиборну агі-
тацію у військових частинах (форму-
ваннях) та установах кримінально-ви-
конавчої системи — відвідування їх 
окремими кандидатами у депутати чи 
уповноваженими особами партії (бло-
ків) заборонено. З агітаційною метою 
не можна використовувати будинки 
та приміщення органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядуван-
ня, розміщувати політичну рекламу 
на об’єктах культурної спадщини. 
Забороняється розповсюджувати по-
літичну рекламу через радіотрансля-
ційні або інші мережі сповіщання 
пасажирів у транспортних засобах 
громадського користування, на стан-
ціях метрополітену, вокзалах, пор-
тах, аеропортах і в одному блоці з ко-
мерційною чи соціальною рекламою.

Заборонено поширення будь-яких 
матеріалів, що містять заклики до 
ліквідації незалежності України, змі-
ни конституційного ладу насильниць-
ким шляхом, порушення суверенітету 

і територіальної цілісності держави, 
підриву її безпеки, незаконного захоп-
лення державної влади, пропаганду 
війни, насильства та розповсюдження 
міжетнічної, расової і релігійної во-
рожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, завідомо 
неправдиві або наклепницькі відомості 
про партію (блок) — суб’єкта виборчо-
го процесу або кандидата у депутати. У 
разі порушення цих вимог за подан-
ням Центральної виборчої комісії або 
відповідної окружної виборчої комісії 
дія ліцензії на випуск (друк) засобу ма-
сової інформації може бути тимчасово 
зупинена (в інших випадках тимчасо-
ве зупинення дії ліцензії або випуску, 
друку здійснюється виключно за рі-
шенням суду). Національна рада Ук-
раїни з питань телебачення і радіомов-
лення вповноважена припиняти транс-
ляцію на територію України (в тому 
числі операторами телекомунікацій) 
іноземних телеканалів, якщо їхня 
діяльність суперечить законодавству 
України “Про вибори”.

Засоби масової інформації, служ-
бові особи та творчі працівники не ма-
ють права агітувати за або проти пар-
тій (блоків), кандидатів у депутати, 
якщо таке не передбачено відповідни-
ми угодами, забороняється включення 
політичної реклами в інформаційні 
теле- і радіопрограми, перекривання 
регіональними (місцевими) телеор-
ганізаціями державної та комунальної 
форми власності своїми передачами 
передач передвиборної агітації, що 
транслюються на загальнонаціональ-
них каналах мовлення за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 
Також заборонено проведення перед-
виборної агітації в зарубіжних засобах 
масової інформації, що діють на тери-
торії України, а також зареєстрованих 
в Україні засобах масової інформації, 
в яких частка зарубіжної власності пе-
ревищує 50 %. Друковані передвибор-
ні матеріали обов’язково повинні 
вміщувати відомості про друкарню, 
наклад, інформацію про осіб, відпові-
дальних за випуск.

Будь-яка передвиборна агітація 
припиняється за добу до виборів, у 
день виборів забороняється оприлюд-
нювати результати опитування вибор-
ців щодо їх волевиявлення під час го-
лосування до його закінчення.

Зловживання свободою 
масової інформації
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Партія (блок) — суб’єкт виборчого 
процесу, кандидат у депутати, мають 
право на спростування неправдивої 
про них інформації у засобах масової 
інформації. Засіб масової інформації, 
що оприлюднив відповідний матеріал, 
повинен це зробити не пізніше як че-
рез три дні після звернення з такою ви-
могою, але не пізніше останнього дня 
перед днем виборів. Відповідь має бути 
оприлюднена без додатків, коментарів 
та скорочень в обсязі, не меншому ніж 
обсяг повідомлення, що спростовуєть-
ся, і здійснюватися за рахунок засобу 
масової інформації. Відповідь на від-
повідь не надається.

Ю. Бондар

Злочинність етнічна — різновид 
організованої злочинності, що утво-
рюється за етнічними ознаками. При 
цьому етнічні угруповання організова-
ної злочинності можуть “спеціалізува-
тися” на здійсненні певних злочинів. 
Наприклад, за даними російського до-
слідника О. Степаняна, на початку 
ХХ ст. у кримінальних злочинах єв-
рейська етнічна складова була такою: 
підробка цінних паперів — 94,6 % від 
усіх злочинів цього виду, суспільна 
спокуса — 93,7 %, удаване банкрутс-
тво — 92,1 %, брехлива присяга або 
свідчення — 86,5 %, військові злочи-
ни — 84 %, скуповування крадено-
го — 79,7 %, шахрайство — 78,9 %, 
злочини проти порядку — 68,5 %, ко-
ристування чужим майном — 58,7 %, 
неповідомлення про злочин — 57,9 % 
тощо.

Персонал. — 2004. — № 8.
Г. Щокін

Знак охорони авторського права 
(копірайт) — позначення, сповіщення 
про право автора на твір. Знак роз-
міщують на кожному відтвореному 
примірнику твору, у нижньому кутку 
звороту титульного аркуша книжково-
го видання, внизу публікації, у вихід-
них даних записаного відео- або аудіо-
твору. Графічно позначення складаєть-
ся з трьох елементів: латинської літери 
“С”, обведеної колом — ©, імені особи, 

яка має авторське право, та року пер-
шої публікації твору.

Словник книгознавчих термінів. — К., 2003.
Ю. Бондар

Зона вільної (безлімітної) тор-
гівлі — економічний простір, створе-
ний в результаті домовленостей кіль-
кох держав, у межах яких торгівля 
країн-учасниць одна з іншою не обме-
жується митом і не піддається іншим 
обмеженням.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000.

М. Головатий

Зона шенгенська (Schengen або 
Schengentand) — зона вільного пересу-
вання людей у дванадцяти країнах 
(всього їх п’ятнадцять) — членах Євро-
пейського Союзу. Підписана після три-
валих дискусій і переговорів, розпоча-
тих у 1985 р., в Шенгені (Люксембург) 
у 1994 р. З. ш. створили країни Євро-
пейського Співтовариства, які прагну-
ли розширити Єдиний європейський 
ринок також за рахунок вільного пере-
сування людей. Ці країни за межами 
структури ЄС досягли угоди про лікві-
дацію будь-якого внутрішнього при-
кордонного контролю, ввели спільний 
візовий режим для громадян третіх 
країн і запровадили спільну політику 
надання громадянам політичного при-
тулку. Країни З. ш. вирішили створити 
Європейську поліцію (Європол) і Євро-
пейський відділ боротьби з наркотика-
ми (виробництво, торгівля, розповсюд-
ження, вживання), а також спільний 
банк даних для нагляду за злочинною 
діяльністю на території країн — за-
сновників З. ш. Договір 1997 р. в Амс-
тердамі залучив Шенгенську угоду до 
третьої основи Європейського Союзу 
(правосуддя і внутрішні справи). До 
З. ш. не увійшли Данія, Ірландія. Спо-
лучене Королівство.

Короткий  оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Зона шенгенська
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Волобуєв В. Ідентифікація // Малий етнополі-
тичний слов. — К., 2005; Людина в есенційних та 
екзистенційних вимірах. — К., 2004; Морен Э. Ут-
раченная парадигма: Природа человека. — К., 
1995; Табачковський В. Полісутнісне homo: філо-
софсько-мистецька думка в пошуках “неевклідової 
рефлективності”. — К., 2005; Філософська антро-
пологія: екзистенціальні проблеми. — К., 2000; 
Франкл В. Воля к смыслу. — М., 2000. 

В. Ятченко

Ідеократія (від грец. — поняття, 
уявлення і влада) — влада ідеї, визнач-
ної цінності, що лежить в основі 
 світосприйняття; домінуючої ідеоло-
гії — системи ідей та поглядів, в яких 
усвідомлюються та оцінюються відно-
шення людей до дійсності, висвітлю-
ються інтереси різних соціальних 
верств: духовної інтелігенції, чинов-
ництва, підприємців, робітників, се-
лян, люмпенізованих та маргінальних 
елементів. Кожній такій ідеології та 
соціальній страті відповідає певна го-
ловна цінність, що спричиняє від-
повідні ціннісні орієнтації, які можуть 
спрямовуватися на цінності духовної, 
політичної, виробничої або спожива-
цької сфери. Переважання тих чи тих 
ціннісних орієнтацій, які діють за пев-
ними циклами (тобто періодично та 
 закономірно змінюють одна одну), 
створюють відповідний тип суспіль-
ства — переважно духовне, політичне, 
економічне або споживацьке. 

Г. Щокін

Ідеологія етнічна — система релі-
гійно-філософських, морально-право-
вих, політико-економічних та тради-
ційно-побутових ідей і поглядів, що іс-
торично та психологічно притаманні 
певному етносу, становлять його на-

Ідентифікації криза (від лат. 
identificare — ототожнення і грец. 
krisis — вирішальний результат) — пе-
реломного характеру втрата особистіс-
тю відчуття ототожнення себе з певною 
соціальною спільнотою. Позаяк люди-
на — істота полісутнісна, то й процес 
ідентифікації особистості відбувається 
на різних рівнях (раціональному, емпі-
ричному) і з різними соціальними 
спільнотами (професійними, вікови-
ми, класовими, етнічними, статевими 
тощо). Відтак і втрата ідентичності но-
сить багатоступеневий і багатоплощин-
ний характер. Втрата особистістю від-
чуття власної укоріненості в системі 
цінностей якоїсь однієї або навіть кіль-
кох референтних соціальних спільнот 
може ще не означати наявності І. к. 
Так само І. к. може не настати й тоді, 
коли особистість продовжує отожнюва-
ти себе з цінностями певної соціальної 
групи, але відкидає ототожнення себе з 
певними соціальними ролями, які вип-
ливають з цієї ідентифікації. І. к. на-
стає тоді, коли особистість переживає 
почуття втрати того виду ідентичності, 
який вона вважає найістотнішим, 
стрижневим для власної життєвої са-
мореалізації, для своєї життєвої про-
грами. Якщо визначальною формою 
ідентифікації особистості виступає ет-
нічна ідентифікація, яка переживаєть-
ся нею як втрачена, то одним із резуль-
татів такого роду І. к. постає етнічна 
індиферентність. І. к. криє в собі небез-
пеку маргіналізації особистості, знеці-
нення себе, інколи навіть втрати смис-
лу життя з усіма наслідками, які з цьо-
го випливають. І. к. веде до ціннісної 
переорієнтації особистості, до пошуку 
нових референтних груп і, відповідно, 
нових ідентифікацій.
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ціональну ідеологію. Така система на-
роджується і розвивається в певних 
географічних, історичних, соціальних 
та зовнішніх умовах, що спричиняє 
особливості як національної ідеології, 
так і пов’язаних з нею національного 
менталітету, характеру, темпераменту 
і національного способу життя зага-
лом.

Г. Щокін

Ідеологія релігійна — система 
концептуально оформлених релігій-
них уявлень, ідей, поглядів, аргумен-
тів і концепцій про найвищу доско-
налість — Бог та навколишній світ, 
мета і сенс життя віруючої людини. 
І. р. передбачає у своєму складі: 1) упо-
рядковане вчення про Бога (богів), 
світ, природу, людину, суспільство, 
що цілеспрямовано розробляється тео-
логами, богословами тощо; 2) релігій-
но-етичні, релігійно-політичні, релі-
гійно-правові, релігійно-естетичні, ре-
лігійно-етнічні концепції (теологія 
прогресу, теологія праці, політична 
 теологія, теологія культури тощо); 
3) релігійну філософію (неотомізм, 
християнський екзистенціалізм, хрис-
тиянську антропологію, метафізику 
всеєдності тощо). Інтегративним ком-
понентом І. р. є систематизоване й ко-
дифіковане віровчення або Святе Пись-
мо, наприклад, Трипітака у буддистів, 
Авеста в зороастризмі, Тора в іудеїв, 
Біблія у християн, Коран у мусульман 
тощо. Святе Письмо є основою тео ре-
тичного рівня релігійної свідомості. 
Воно визначає зміст і сутність церков-
но-богословських доктрин, є не від’єм-
ним компонентом свідомості віруючо-
го. До загальних ознак, властивостей 
систематизованого віровчення відно-
сять: 1) символізм — релігійні уявлен-
ня, які втілюються у знаки, символи 
(наприклад, у предмети культу, риту-
альні дії, релігійну лексику); 2) алего-
ричність — умовна форма висловлю-
вання, вираження абстрактних понять 
у наочних образах, які потребують ін-
шого, відмінного від буквального, 
розуміння; 3) емоційність — чуттєве 
ставлення віруючих до сакральних ре-
чей, персон, місць, один до одного і до 
себе, до релігійного забарвлених явищ, 
світу тощо (наприклад, любов до Бога, 
почуття гріховності, послуху, покір-
ності, радість богоспілкування, спів-

чуття до ближнього, благоговіння 
перед красою й гармонією створеної 
природи, очікування чуда тощо); 
4) діалогічність — можливість внут-
рішнього спілкування з Богом.

І. р. є одним із “зрізів” релігійного 
світогляду, в якому віруючий узагаль-
нено усвідомлює й оцінює навколиш-
ній світ, визначає сенс власного буття. 

Академічне  релігієзнавство. — К., 2000; До-
усон К. Г. Религия и культура. — СПб, 2000; Колод-
ний А. Феномен релігії. — К., 1999; Элиаде М. Ис-
тория веры и религиозных людей. — М., 2001. 

А. Черній 

Ізоляціонізм (англ. isolationism, 
від фр. іsolation — роз’єднання, відо-
кремлення) — специфічний тип по-
ведінки (чи реального стану) суб’єкта, 
групи, який орієнтований на обмежен-
ня, згортання своїх зв’язків з іншими 
суб’єктами спілкування. І. як політич-
ний процес може спостерігатися в тор-
гівельних санкціях (ембарго, заборо-
ни), посиленні візового (в’їздного, 
виїзного) режиму, інформаційній, вій-
ськовій або іншій блокаді; згортанні 
культурних, інформаційних контактів 
тощо.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000

М. Головатий

Ізоляціонізм етнічний — система 
поглядів або обрана лінія поведінки 
(дій), що спрямована на відповідне 
політичне, економічне чи культурне 
самовідокремлення будь-якої ет-
ноструктури від інших етногруп. 
Спричинити, зумовити таку позицію 
(ситуацію) може концепція, система 
ідей, поглядів про унікальність і не-
повторність окремого етносу, його пе-
реваги над іншими. У такій концепції 
часто домінує точка зору про те, що ін-
тереси та потреби етнічної групи мож-
на задовольнити, зреалізувати шляхом 
розриву раніше існуючих зв’язків із 
сумісними етнічними спільнотами чи 
їх спілками. Так чи інакше І. е. спри-
чиняє заперечення існуючих внутріш-
ніх (державних) етнічних умов, у тому 
числі й тих, які безпосередньо торка-
ються особливостей існування націо-
нальних меншин, безпосередньо підда-
них впливові І. е. Нерідко І. е. обґрун-

Ізоляціонізм етнічний
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товують як вірний, незаперечний 
напрям розвитку, хоча здебільшого він 
наносить шкоду існуванню етносів, де-
стабілізує етнічну політику взагалі. 
Повна (абсолютна етнічна ізоляція за-
галом неможлива, оскільки за будь-
яких обставин, етноси, етнічні менши-
ни, групи, змушені якщо не співпра-
цювати, то бодай спілкуватися, 
взаємодіяти (навіть конфліктуючи). 
І. е. ускладнює життя етнічної групи, 
етносу, позбавляє прогресу в розвитку, 
за браку інноваційності гальмує необ-
хідне оновлення.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Міграційні процеси у сучасному світі: 
світовий, регіональний та національний виміри // 
Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія 
та практика: Енцикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За 
ред. Ю. Римаренка. — К., 1998.

М. Головатий

Ізоляціонізм політичний (англ. 
isolationism, від фр. isolation — відді-
лення, відокремлення) — специфічний 
тип поведінки політичного суб’єкта, 
який орієнтований на обмеження і 
згортання його зовнішніх зв’язків і 
відносин. І. п. часто має місце в торгі-
вельних санкціях, посиленні, обме-
женні візового режиму, військовій або 
інформаційній блокаді, згортанні 
культурних контактів і т. ін.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Ізоляція (від фр. isolation — відо-
кремлення) — сукупність дій держави 
чи етнічної спільноти спрямованих на 
самовідокремлення себе від інших 
політичних та етнічних суб’єктів; 
діяльність міжнародних організацій 
чи держав у накладанні обмежень на 
контакти з певними державами; дії 
дер жави чи панівної у суспільстві ет-
нічної групи спрямовані на обмеження 
в правах представників якоїсь етнічної 
групи; самовідокремлення частини ет-
нічної спільноти на основі релігійних 
відмінностей. Одним із видів політич-
ної І. є намагання держав не здійсню-
вати активної зовнішньополітичної 
діяльності на міжнародній арені, за 

власними межами. Тому проголо-
шується ідея — невтручання у справи 
інших і відмова іншим у праві будь-
якого втручання у власні справи. Ця 
політика І. може використовуватись 
як для забезпечення повної незалеж-
ності від інших країн чи регіонів, так і 
для того, щоб не допустити іншого 
впливу в конкретному регіоні, розши-
ривши при цьо му можливості власного 
впливу на політичну ситуацію в цьому 
регіоні. І. становила, наприклад, осно-
ву політики США, починаючи від при-
йняття Конституції 1776 р. й до Пер-
шої світової війни включно. Сутністю 
політики І. була позиція про невтру-
чання США у європейські справи і в 
збройні конфлікти поза межами аме-
риканського континенту, а також об-
меження й недопущення впливів євро-
пейських країн на країни Північної і 
Південної Америки. Політика І. може 
застосовуватися до певних держав чи 
держави міжнародною спільнотою з 
метою здійснення тиску на них, задля 
відмови їх від протиправних дій, які 
шкодять інтересам особи і світової 
спільноти. Політика І. щодо цих країн 
здійснюється за допомогою різних тор-
говельних санкцій, посиленні чи обме-
женні візового режиму, військовій або 
економічній блокаді, згортанні куль-
турних контактів тощо. 

І. може носити характер політично-
го, економічного чи культурного само-
відокремлення етнічної групи від ін-
ших етногруп. Ця І. етнічна може 
ґрунтуватися на ідеях про унікаль-
ність, неповторність того чи того етно-
су, прагненнях представників етнічної 
групи зберегти свою самобутність. І. 
здійснюється шляхом розриву існую-
чих зв’язків із суміжними етнічними 
спільностями. Зумовлювати до І. ет-
нічної може політика тиску або ігнору-
вання етнокультурних та інших інте-
ресів етнічних спільнот, потенціал 
яких є не достатнім для незалежного 
розвитку. Політику І. етнічної можуть 
проводити державні структури, спря-
мовуючи її на обмеження соціально-
економічних, політичних і особистих 
прав та свобод представників певної 
етнічної групи. Вона виявляється у 
примусовому поселенні представників 
певних расових та етнічних груп у спе-
ціально відведених для них територіях 
(резерваціях, бантус-танах, гетто та 
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ін.). Для них зазвичай відводилися 
найнеродючіші землі, що спричиняло 
поступове вимирання їх населення. У 
ХІХ ст. резервації були створені у 
США і Канаді для індіанців, в Авс-
тралії — для аборигенів. У ПАР зако-
нодавство передбачало постійне місце 
проживання африканців лише в резер-
ваціях — “хоумлен-дах”, оголошених 
нібито незалежними “бантустанами”. 

І. релігійна виникає внаслідок відо-
кремлення і різкого відмежування час-
тини (групи, громади, осередку) віру-
ючих на основі догматики, канонів або 
культової практики. Витоки її міс-
тяться в неадекватному відображенні 
соціальної дійсності, процесів суспіль-
ного життя. Найпоширенішою аргу-
ментацією І. релігійної виступає праг-
нення зберегти чистоту віри або ство-
рити нову, правдиву. Представники 
цих груп можуть не визнавати чинного 
законодавства, порушувати його, що 
ставить таку групу в розряд пересліду-
ваних. Прагнучи уникнути репресій 
члени групи посилюють конспірацію, 
не допускають проникнення до їх скла-
ду “чужих”.

Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. 
ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М., 1972. — 
Т. 10; Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії / Відп. ред. Ю. І. Римарен-
ко, І. Ф. Курас. — К., 1993; Мала енциклопедія ет-
нодержавознавства / НАН України; Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького / Ю. І. Римаренко 
(ред.). — К., 1996; Політологічний  енциклопедич-
ний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 1997.

В. Деревінський

Імідж політичний (від лат. 
іmago — образ, вид) — а) образ суб’єкта 
політичної діяльності, який здійснює 
когнітивний та емоційно-психологіч-
ний вплив на інших політичних 
суб’єктів та громадян; б) сукупність 
уявлень, що сформувалися в громадсь-
кій думці про поведінку людини від-
повідно до свого статусу, як повинні 
співвідноситися між собою права і 
обов’язки в цьому статусі; в) об’єк-
тивний образ суб’єкта політики, що іс-
нує у масовій свідомості. Імідж вза-
галі — це зовнішній вигляд, уявлення, 
яке формується суб’єктом задля пев-
ного ставлення до нього з боку інших 
людей. І. п. — це сукупність тих влас-

тивостей, рис, якими володіє і які при-
писуються пропагандою, рекламою 
суб’єкту політичної діяльності.

Загалом існує чотири основних кон-
цептуальних підходи щодо визначення 
поняття “І. п.”: 1) антропологічний 
(набір конкретних якостей, зовнішніх 
рис, що асоціюються з конкретним 
суб’єктом); 2) онтологічний (образ осо-
бистості, що сформувався й існує у сві-
домості значної кількості громадян); 
3) ціннісний (цілеспрямовано створе-
ний образ політичного лідера за раху-
нок усвідомлення різних його якостей); 
4) етнічний (образ політика, створений 
за рахунок його моральних якостей і 
рис, що імпонують представникам 
електорату або не сприймаються 
ними). І. п. існує в громадській думці 
на різних рівнях: раціональному 
(вплив програми, виступів, аргументів 
його носія у процесі політичної діяль-
ності); емоційному (наскільки лідеру, 
політику, громадському діячеві вдає-
ться впливати на навколишніх). І. п. 
позитивного значення відповідає уяві 
більшості громадян про ідеал політика, 
громадського діяча. Існують різні типи 
і види І. п. Так, український політолог 
В. Бебик виокремлює три основних 
типи: “свій хлопець” — тип політика, 
політичного лідера, який усіма можли-
вими способами вказує на те, що він 
практично нічим не відрізняється від 
звичайних громадян (біографія, уподо-
бання, інтереси, умови життя тощо); 
“аристократ” — політик який дово-
дить, що треба спробувати відірватися 
від буденності, влаштувати своє життя 
комфортніше, що справжню політику 
роблять лідери, еліта, яка розуміє пот-
реби мас; “знавець” — політик, який 
будь-що намагається пояснити і довес-
ти навколишнім, що саме він найкра-
ще знає і спроможний розв’язати най-
гостріші проблеми суспільного життя. 
Нерідко політик, політичний лідер, 
громадський діяч не є таким, як здаєть-
ся, а скоріше намагається стати або 
бути схожим з образом, що сформував-
ся у масовій свідомості, тобто пер-
соніфікується. Російські політологи 
виокремлюють такі типи І. п.: “людина 
з натовпу”, “інтелектуал”, “звинувачу-
вав”, “боєць”, “міцний господар”, “мен-
тор”, “прагматик-професіонал” та ін.

І. п. може виникнути й існувати 
стихійно (природно), без особливих зу-
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силь з боку особистості (групи), але 
може творитися, змінюватися за допо-
могою певних засобів, що використо-
вуються окремими людьми.

Фахівця з технології створення 
привабливого образу (іміджу) політи-
ка, громадського діяча чи цілої гро-
мадської організації іменують імідж-
мейкером. Використовуючи найрізно-
манітніші засоби впливу на громадську 
думку, спираючись на закони пси-
хології, соціології, іміджмейкер допо-
магає створити такий образ політика, 
громадського діяча, що викликає 
симпатії громадян, їхню готовність 
підтримувати його, віддати свої голоси 
за нього на виборах чи в процесі пев-
ної громадсько-політичної діяльності. 
Щоб досягти цього, іміджмейкер має 
з’ясувати, які риси політика подоба-
ються громадянам, чого від нього очі-
кують, яких характеристик йому бра-
кує, щоб бути для громадян ще при-
вабливішим. Крім того, іміджмейкер 
наголошує на тих рисах політика, які 
найбільше сприймають громадяни і їм 
подобаються. Процес створення і вне-
сення І. п. у масову свідомість підпо-
рядковується і визначається певними 
законами політичної реклами і спря-
мований на здобуття політиком (полі-
тичною групою) громадської популяр-
ності.

Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Голова-
тий М. Ф. Політичний менеджмент: Навч. посіб. — 
К., 2005; Головатий М. Ф. Соціологія політики: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; 
Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 
2005; Рябов С. Г. Політологія: словник понять і тер-
мінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 2001; 
Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 
2005.

М. Головатий

Імпічмент (англ. impeachment, від 
старофр. empeechement — осуд, обви-
нувачення) — процедура обвинувачен-
ня вищих посадових осіб (президентів, 
міністрів, федеральних суддів та ін.) та 
притягнення їх до відповідальності за 
грубі порушення конституції чи зако-
ну, допущених під час виконання ними 
отриманих внаслідок виборів повнова-

жень. На сучасному етапі більшість де-
мократичних країн світу мають проце-
дуру І., згідно з якою одна з палат пар-
ламенту (частіше нижня) формулює 
звинувачення і порушує справу, а дру-
га (верхня) або приймає остаточне рі-
шення, або ж передає справу на роз-
гляд судових органів, які і вирішують 
долю звинувачуваної особи. 

Відомо, що витоки І. як конститу-
ційної процедури звинувачення вищих 
державних осіб лежать в англійському 
конституційному праві. Для процеду-
ри І. за англійським зразком прита-
манне те, що весь процес притягнення 
урядовця до відповідальності відбу-
вається в межах саме парламенту. Так, 
нижня палата порушує справу, а верх-
ня, у свою чергу, приймає остаточне 
рішення щодо подальшої долі урядов-
ця. Уперше І. був запроваджений на-
прикінці ХV ст. в Англії і застосову-
вався стосовно урядовців, зокрема 
 радників короля. При цьому сам пар-
ламент проводив слідство (палата гро-
мад) і виносив вирок (палата лордів). 
Дещо по-іншому здійснюється І. у 
США, де нижня палата (Сенат) висту-
пає у ролі слідчого і обвинувача. Від 
імені Конгресу діє спеціально утворе-
ний комітет із розслідування і на ос-
нові його доповіді приймається рішен-
ня про обвинувачення. Порушену в та-
кий спосіб справу розглядає верхня 
палата, рішення якої є легітимним 
лише за умови прийняття його двома 
третинами її складу. Наслідком І. 
може бути усунення з посади (поста) і 
позбавлення прав займати посаду для 
будь-якої федеральної посадової особи, 
якщо вона звинувачується у “зраді, ха-
барництві або інших тяжких злочи-
нах”. Так, у 1974 р. президент США 
Ніксон під загрозою імпічменту зму-
шений був піти у відставку, в 2002 р. 
конгрес США проводив слухання щодо 
І. президента Клінтона. Визначену у 
США процедуру проведення І. можна 
вважати класичною. Процесуально 
вона певною мірою подібна до судо-
чинства. Однак головним змістом від-
повідальності у порядку І. є політична 
оцінка дій відповідної особи, а наслід-
ком — можливе усунення її з посади 
(поста). До того ж, реалізація процеду-
ри І. завжди відбувається у стінах пар-
ламенту. Американська модель прове-
дення І. запроваджена також такими 
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державами, як Бельгія, Ісландія, Ні-
дерланди, ФРН, Італія, Австрія та 
країнами Північної і Центральної Аме-
рики. Своєрідною є процедура І., за-
проваджена у Франції, де політичний 
устрій розглядається як взірець прези-
дентсько-парламентського правління. 
Згідно зі ст. 63 Конституції Франції у 
разі притягнення до відповідальності 
президента або ж членів уряду звину-
вачення висуваються обома палатами 
парламенту, що мають винести іден-
тичні рішення. Сама ж справа вино-
ситься на розгляд спеціально створе-
ного Вищого Суду для вирішення та-
ких питань. Французька модель І. 
запозичена також деякими країнами, 
наприклад: Грецією, Данією, Фінлян-
дією.

Після розпаду СРСР, на постра-
дянських теренах вперше у Литві в по-
рядку І. навесні 2004 р. парламентом 
республіки у відставку було відправле-
но президента Литви Роландаса Пак-
саса. Цей державний діяч був звину-
вачений у співпраці з російськими 
спецслужбами та кримінальними 
структурами. Мало того, Р. Паксасу 
було відмовлено у можливості канди-
дувати на посаду президента країни у 
наступних дострокових виборах прези-
дента Литви.

Конституція України, як і основні 
закони інших країн молодої демок-
ратії, також передбачає І. Президента 
в разі вчинення ним державної зради 
або іншого злочину. Питання про усу-
нення Президента України з поста в 
порядку І. ініціюється більшістю від 
конституційного складу Верховної 
Ради України. Для проведення розслі-
дування передбачається, що Верховна 
Рада України створює спеціальну 
тимчасову слідчу комісію. До складу 
цієї комісії включаються спеціальний 
прокурор і спеціальні слідчі. Висновки 
і пропозиції тимчасової слідчої комісії 
мають розглядатися на засіданні Вер-
ховної Ради України. За наявності під-
став Верховна Рада України не менш 
як двома третинами від її конституцій-
ного складу приймає рішення про зви-
нувачення Президента України. Конс-
титуційною вимогою є те, що рішення 
про усунення Президента України з 
поста в порядку І. приймається Вер-
ховною Радою України не менш як 
трьома четвертими від її конституцій-

ного складу. Чинним це рішення пар-
ламенту стає у разі перевірки справи 
Конституційним Судом України і от-
римання його висновку щодо додер-
жання конституційної процедури роз-
слідування і розгляду справи про І. та 
отримання висновку Верховного Суду 
України про те, що діяння, в яких зви-
нувачується Президент України, міс-
тять ознаки державної зради або іншо-
го злочину. Ст. 112 Конституції Украї-
ни визначає, що в разі дострокового 
припинення повноважень Президента 
України відповідно до ст. 108–111 ви-
конання обов’язків Президента Украї-
ни на період до обрання і вступу на 
пост нового Президента України по-
кладається на Прем’єр-міністра Украї-
ни. При цьому Прем’єр-міністр Украї-
ни в період виконання ним обов’язків 
Президента України не може здійсню-
вати низку повноважень, визначених 
ст. 2, 6, 8, 10–12, 14–16, 22, 25, 27, 
106 Конституції України.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — 
К., 1996; Політологічний енциклопедичний слов-
ник. — К., 1997; Политологическая энциклопе-
дия. — М., 2003; Капто А. С. Энциклопедия 
мира. — М., 2002; День. — 2004. — 15–18 квіт.; 
Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 
2005.

М. Головатий

Інавгурація (від лат. inauguro — 
присвячую, англ. inauguration — вступ 
на посаду) — а) урочистий акт вступу 
на посаду глави держави або посвячен-
ня в сан, який зазвичай передбачає ви-
голошення ним клятви та програмної 
промови; б) урочиста процедура від-
криття пам’ятника, виставки, націо-
нального свята тощо. У Стародавньому 
Римі І. була актом введення на посаду 
будь-якої особи, надання певному на-
селеному пункту особливого значення 
(наприклад, ритуального). І. здійсню-
валася авгурами (колегією священи-
ків) і супроводжувалася релігійними 
ритуальними діями. В сучасному зна-
ченні використовують для визначення 
офіційної церемонії прийняття влади з 
боку новообраного президента. Так, 
інавгурація першого президента США 
відбулася 30 квітня 1789 р. Акт вступу 
на посаду супроводжується складан-
ням присяги, яку зазвичай приймає 
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голова Верховного Суду на засіданні 
парламенту (Італія, США, Німеччина), 
інавгураційною промовою, святкови-
ми парадами (США). Свій порядок І. 
новообраного в Україні Голови держа-
ви — Президента визначено Конститу-
цією України. Відповідно до ст. 104 
Конституції України, новообраний 
Президент України вступає на пост не 
пізніше ніж через тридцять днів після 
офіційного оголошення результатів 
виборів, з моменту складення присяги 
народові на урочистому засіданні Вер-
ховної Ради України. Президент Ук-
раїни складає таку присягу: “Я (ім’я 
та прізвище), волею народу обраний 
Президентом України, заступаючи на 
цей високий пост, урочисто присягаю 
на вірність Україні. Зобов’язуюсь усі-
ма своїми справами боронити суверені-
тет і незалежність України, дбати про 
благо Вітчизни і добробут Українсько-
го народу, обстоювати права і свободи 
громадян, додержуватися Конституції 
України і законів України, виконува-
ти свої обов’язки в інтересах усіх спів-
вітчизників, підносити авторитет Ук-
раїни у світі”. Президент України, об-
раний на позачергових виборах, 
складає присягу у п’ятиденний термін 
після офіційного проголошення ре-
зультатів виборів. Приведення до при-
сяги Президента України здійснює го-
лова Конституційного суду України.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — 
К., 1996; Коментар до Конституції України / Ред. 
кол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін. — К., 1996; Зо-
нова Т. В. Современная модель дипломатии: Исто-
ки становления и перспективы развития: Учеб. по-
собие. — М., 2003; Політологічний словник: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Го-
ловатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; Чудаков М. 
Конституционное право зарубежных стран. — 
Минск, 2001; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. 
слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Індивідуалізм — напрям думок, 
почуттів і бажань, які поціновують 
життя, статус окремої людини, як 
більш важливу, істотну субстанцію, 
ніж життя груп, великих асоціацій, 
суспільства. Різновидом І. є етико-
політичний І., який розглядає індивід 
як самомету, а в щасті, всебічному роз-
витку особистості вбачає кінцеву мету; 

при цьому суспільство і держава ха-
рактеризуються як допоміжні засоби 
для досягнення індивідом своїх цілей.

М. Головатий

Індуїзм (санскр. хіндумата) — 
одна з найдавніших релігій світу, що 
сформувалася до середини І тис. н. е. в 
Індії внаслідок еволюції та злиття ос-
новоположних ідей ведизму й брах-
манізму. Згідно з І. існує єдине божес-
тво Брахман (найвищий дух, душа 
Всесвіту) в особі та образі трьох богів 
(Тримурті): Брахми (творця Всесвіту), 
Вішну (хранителя усіх світів) та Шіви 
(руйнівника світу), які вінчують ієрар-
хічну піраміду богів і богинь. І. визна-
чає три шляхи вшанування Бога: пра-
ведне життя відповідно до релігійних 
настанов; правильне пізнання Бога че-
рез філософію і роздуми; наближення 
до Бога через безмежну любов до ньо-
го. І. розвинув учення брахманізму про 
переселення душ (сансару). Відповідно 
до закону карми, яка визначає харак-
тер перевтілення, після смерті людини 
її душа (Атман) переселяється в тіло 
людини (вищої чи нижчої касти), у 
рослинний або тваринний організм 
тощо. Кінцева мета: перевтілення-
злиття Атмана з Брахманом. І. — 
релігія універсального одухотворення 
природи і суспільства: обожнює дере-
ва, тварин, каміння, численних духів 
лісів, річок, гір, покровителів людей, 
тварин, худоби, садиб тощо. І. повчає, 
що людина має бути миролюбивою, 
терпеливою, чесною в думках і вчин-
ках. В І. відсутня цілісна церковна ор-
ганізація, як і єдина уніфікована куль-
това система. Кожна община та їх храм 
має свою ієрархію богів, власну систе-
му церемоній і богослужінь. Серед ве-
ликої кількості свят, найголовнішими 
є Дашехра (символізує перемогу добра 
над злом), Холі (свято весни) й Діва-
палі (свято світла). Основні центри ін-
дуїстського паломництва — Айодхоя, 
Матхура, Дварака, Пушкара, Мадураї 
та ін. Найсвятішим вважається Бена-
рес (Варанасі) — найвідоміший релі-
гійний центр Індії, “місце створення 
Шивою Всесвіту”. В І. існує три основ-
ні напрями: шиваїзм, вішнуїзм, шак-
тизм. І. це специфічний спосіб життя. 
Будь-яке явище природи суспільного 
життя має для І. сакральний характер. 
Крім Індії послідовники І. прожива-
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ють у Непалі, Шрі-Ланці, Пакистані, 
Бангладеш, Малайзії, деяких країнах 
Африки. В Україні І. представляють у 
реформованих, модернізованих варіан-
тах громади Товариства Свідомості 
Крішни, Ошо Раджніша, Саї Баби, 
Шрі Чінмоя та ін. 

Бравад-гіта, як вона є. — К., 1990; Гусева Н. Р. 
Индуизм. — М., 1997; Древо  индуизма. — М., 
1999; Кейгер Ф. Труды по ведийской философии: 
Тексты. — М., 1986; Малерб М. Религии челове-
чества. — М.; СПб., 1997; Ольденбург С. Ф. Куль-
тура Индии. — М., 1991.

А. Черній 

Інквізиція (лат. inquisitirо — роз-
шук, від inquirо — розшукую) — особ-
ливий суд у католицькій церкві (суди 
церковної юрисдикції, незалежні від 
органів і установ світської влади) із 
спеціально призначеними суддями для 
дізнання, суду й винесення вироку єре-
тикам, тобто людям, погляди яких 
протистояли християнським догма-
там, виробленими Вселенськими собо-
рами.

Єдиної дати щодо виникнення І. не 
існує. Французький дослідник Ж. Гіро 
вважає, що віхою її виникнення є 
1227–1229 рр., коли володіння графа 
Тулузького перейшли до французької 
корони і започаткувалося співробіт-
ництво церковної і світської влади для 
пошуку і покарання єретиків. За свід-
ченням американського історика 
А. Шеннона, І. у формі особливого три-
буналу започатковується у першій по-
ловині ХІІІ ст. (1231), коли на основі 
едикту Папи Григорія ІХ було відлуче-
но усіх віровідступників від церкви, 
призначено інквізиторів не лише з 
правом розслідування, а й суду над 
єретиками. Тож можна стверджувати, 
що термін “І.” з’являється тільки з ви-
никненням інквізиційних трибуналів. 
Витоки І., різні форми та засоби бо-
ротьби з єрессю мають значно глибшу 
історію. Згідно тверджень авторів Бри-
танської енциклопедії вони сягають 
щонайменше ІV ст., коли хрис тиянст-
во набуло статусу державної релігії 
Римської імперії. Звідси вони 
виокремлюють два періоди в історії І.: 
єпископальний (з ІV по ХІІІ ст.), коли 
переслідуванням єретиків займалися 
єпископи, і чернечий (із ХІV по 
ХІХ ст.), коли діяли інквізиційні три-

бунали, якими керували домініканські 
й францисканські ченці. Італійський 
історик Р. Лонгоне дає детальнішу 
періодизацію історії І., виокремлюючи 
в ній наступні етапи: 1) початко-
ва — часів раннього християнства; 
2) імператорська — здійснювалася за 
вказівкою імператора римськими 
префектами і губернаторами; 3) єпис-
копальна — від розпаду Римської 
імперії до ХІІІ ст.; 4) власне (“свя-
щенний” трибунал) — очолювана 
папою і безпосередньо здійснювана 
ченцями домініканського й фран цис-
канського орденів; 5) державна І. — 
проводили спільно світська і церковна 
влада; 6) іспанська І. — очолював 
великий інквізитор, якого призначав 
король і затверджував Папа Римський; 
7) колоніальна — (іспанська, порту га-
льська); 8) вселенська — в особі Конг-
регації святої канцелярії, яка проісну-
вала з 1542 і до 1965 р.

Верховним главою І. був Папа 
Римський, який призначав інквізи-
торів і які підпорядковувалися тільки 
йому. Інквізитори здебільшого були 
ченцями двох орденів — домінікан сь-
кого й францисканського. Це були 
люди різного походження, енергійні, 
жорстокі, підступні, пихаті, віком не 
молодше 40 років. Апарат І. передбачав 
наявність прокурора, лікаря і ката. 
Прокурор — один із ченців — виступав 
у ролі обвинувача. Лікар стежив за 
тим, щоб обвинувачений не помер 
“передчасно” під час тортур. Най цін-
нішим і найбажанішим засобом отри-
мати єретика вважалося не виявити 
його за допомогою третіх осіб, а при-
мусити самого добровільно з’явитися в 
І., щоб покаятися і відмовитися від 
своїх хибних переконань, засудити їх і 
як доказ своєї відвертості видати усіх 
йому відомих одновірців, схильних до 
єресі. Першочергове завдання інквізи-
тора — перетворити єретика із “слуги 
диявола” в “раба Господнього”. Тому 
інквізитор прагнув вирвати у нього 
зізнання, покаяння, відмову від єре-
тичних поглядів і примусити прими-
ритися з церквою. Для цього вико-
ристовувались різноманітні методи — 
від тортур і ганебного одягу (санбеніто) 
до болісної процедури аутодафе й 
покарання. Форми покарання були 
різні — відлучення від церкви, штраф, 
принизливе шмагання, ув’язнення, 

Інквізиція



242

спалення на вогнищі тощо. На вогни-
щах І. загинули сотні тисяч, а під слід-
них — мільйони. Особливо активізу-
валась І. з 1480 р., коли була створена 
так звана Нова І. на чолі з монахом-
домініканцем Т. Торквемадою, авто-
ром інквізиційного кодексу. Нова І. 
переслідувала передусім похрещених 
євреїв (моранів), яких звинувачували 
в прихильності до іудаїзму та му суль-
ман, які прийняли християнство 
(морисків), їх також запідозрювали в 
таємному сповідуванні ісламу. Із за-
вою ванням Америки І. перенесла свої 
форми і методи діяльності за океан. І. 
була скасована Наполеоном у Франції 
та країнах, які він завоював наприкінці 
ХVІІІ — на початку ХІХ ст. У Латинсь-VІІІ — на початку ХІХ ст. У Латинсь-
кій Америці І. було відмінено під час 
боротьби за незалежність (1810–1826). 
Найдовше зберігалася папська І., яка 
після ліквідації в 1870 р. світської вла-
ди Пап могла діяти лише методами 
відлучення, прокляття і внесення не-
безпечних, із позицій церкви, творів в 
“Індекс заборонених книг”. Під назвою 
Конгрегація св. канцелярії І. проісну-
вала до 1965 р., коли була перетворена 
в Конгрегацію віровчення, яка діє ін-
шими методами, наприклад, заборона 
на викладацьку роботу в католицько-
му університеті чи видання тієї чи ін-
шої літератури.

Арну А. История инквизиции. — Л., 1926; Га-
луа Л. История инквизиции. — СПб., 1873; Григу-
левич И. Р. Инквизиция. — М., 1976; Ланглуа Ш. В. 
Инквизиция по новейшим исследованиям. — М., 
1903; Роженицын В. С. Джордано Бруно и инкви-
зиция. — М., 1955.

А. Черній 

Іноземець (іноземні громадяни) — 
людина, яка знаходиться на території 
чужої держави і не є її громадянином. 
Іноземні громадяни (foreing citizens) — 
особи, що не є громадянами певної дер-
жави і мають підтвердження своєї на-
лежності до громадянства іншої дер-
жави.

М. Головатий

Інородці — особи інших націона-
льностей; представники національних 
меншин. Поняття “І.” було введене в 
широкий обіг у Російській імперії. У 
цій державі І. переважно називали всі 
неслов’янські народи, хоча нерідко під 

це визначення потрапляли всі неросія-
ни, а також люди, що сповідували не 
християнську, в тому числі й не право-
славну, релігію. Це поняття могло но-
сити негативне навантаження. Росій-
ська влада проводила щодо І. політику 
русифікації (обрусіння). Поняття “І.” 
було представлене в офіційних доку-
ментах царської Росії. Безпосередньо 
для неслов’янського населення, яке 
проживало в Сибіру, Середній Азії 
(киргизів, калмиків, бурятів, якутів 
та ін.) у 1822 р. було видано спеціаль-
ний державний документ — “Статут 
про управління інородцями”. Статут 
містив положення про особливості на-
лагодження адміністративного та еко-
номічно-податкового управління над 
інородцями цих підконтрольних Росії 
територій. Нерідко в російських 
офіційних документах інородцями на-
зивають євреїв, латишів, поляків, та-
тар, українців та інші народи.

Поняття “І.” знову почало широко 
використовуватися в 90-х роках ХХ 
ст. Інородцями називають російсько-
мовне населення, яке проживає на те-
риторії держав, створених після розпа-
ду СРСР. Поняття “І.” вельми активно 
експлуатується з негативним підтекс-
том у Російській Федерації. Вживаєть-
ся воно в основному до вихідців із Кав-
казу і Середньої Азії.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії / Відп. ред. Ю. І. Римарен-
ко, І. Ф. Курас. — Київ, 1993; Большая  советская 
энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 
3-е изд. — М., 1972. — Т. 10.

В. Деревінський

Інститут світового спостережен-
ня (Worldwatch Іnstitute) — незалеж-
на дослідницька організація, яка була 
створена в 1974 р. у США (м. Вашинг-
тон) для аналізу загальносвітових про-
блем економічного, політичного, со-
ціального та духовного розвитку і при-
вернення більшої уваги до них 
громадськості. Масштабні досліджен-
ня І. с. с. з 1984 р. виходять як спе-
ціальні доповіді під назвою “Стан сві-
ту” (“State of the World”) і розповсюд-
жуються у багатьох країнах серед 
державних, політичних, громадських 
діячів, працівників ЗМІ. Журналісти 
такі видання нерідко називають “Біб-
лією” світового екологічного руху. 
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І. с. с. видає також журнали і брошу-
ри, присвячені політичному аналізу 
глобальних проблем сучасності. Одним 
з найважливіших напрямів діяльності 
І. с. с. є послідовна розробка концепції 
“сталого розвитку суспільства”. Під 
цим розуміють суспільство, яке фор-
мує свої економічні та соціальні систе-
ми у такий спосіб, щоб максимально 
підтримати систему природних ре-
сурсів і систему життєзабезпечення 
людини. Завдання І. с. с. — приверну-
ти увагу урядів, політичних, громадсь-
ких діячів як до розв’язання місцевих 
(регіональних) так і загальносвітових 
(глобальних) проблем.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Інституційний расизм — вислів, 
який було вжито ніби-то в доповіді 
сера Макферсона (Сполучене Королівс-
тво, 1990 р.), коли йшлося про негри-
тянського підлітка Стівена Лоуренса, 
якого в 1993 р. заколола ножами до 
смерті зграя білої молоді. У І. р. звину-
ватили лондонську поліцію, оскільки 
за згаданий злочин нікого не засудили.

Короткий  оксфордський політичний словник / 
Пер. з англ.; За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Інтерес етнічний — уявлення ок-
ремої етнічної спільності про найбіль-
шу вигоду для себе під час спілкування 
з іншими суб’єктами історичного роз-
витку — державами, націями, етніч-
ними групами, класами, партіями. 
І. е. — це соціально найзначущий еле-
мент у структурі етнічної самосві-
домості, своєрідним “мотором етніч-
ної самосвідомості” якої є інтереси 
(Л. Дро бижева). Для визначення та ус-
відомлення сутності І. е. слід пам’ятати 
про структуру конкретного етносу, яку 
визначають за двома вирішальними 
чинниками: а) за характером розмі-
щення етносу у світі; б) за рівнем 
етнічної самосвідомості та самоіденти-
фікації окремих частин етносу або ж 
окремих його представників. Україн-
ський етнос складається з двох ос-
новних структурних елементів: пер-
ший — це ядро українського етносу, 

що зна ходиться на території України; 
другий — частини сукупності україн-
ської людності, що перебувають поза 
межами України, на територіях інших 
етнополітичних організмів. Існує по-
няття “структуру етносу”, в основу 
якого закладено фактор самосвідо-
мості, соціальної активності, самоіден-
тифікації, що сприяє значно потужні-
шому вияву І. е. За вказаними показ-
никами структура етносу складається 
за Е. Смітом: з ядра, маргінального 
прошарку, етнічної категорії. Ядро, 
що знаходиться на території України, 
є невеликим і, безумовно, найпомітні-
шим виразником І. е. Маргінальний 
прошарок — це достатньо велика час-
тина етносу, якій притаманна “подвій-
на, потрійна самосвідомість”, внаслі-
док довготривалого впливу інших ет-
носів або взаємодії з ними. На думку 
вчених — це поселенське ядро пред-
ставників інших етносів, які мешка-
ють в Україні. До етнічних категорій 
відносять тих індивідів, які практично 
втратили свою українську етнічність і 
лише їхнє походження вказує на на-
лежність до українського етносу чи то 
їхній зв’язок з ними (В. Євтух). І. е. 
виникає навколо матеріальних, полі-
тичних, правових, духовних питань і 
проблем. Матеріальні проблеми є на-
слідком, результатом господарсько-
економічної діяльності громадян, їх-
нього соціального розвитку, а також 
груп, проблем демографічного розвит-
ку. Політичні — пов’язані з владою, 
доступом до неї. Правові — зумовлю-
ються можливостями і гарантіями рів-
ноправного становища суб’єктів, груп 
у суспільстві, їх соціальним захистом. 
Духовні — це збереження мови, куль-
тури, освіти, усього, що спричиняє іс-
нування етнічної специфіки. Отже, 
І. е. можуть виявлятися в найрізно-
манітніших сферах життя, тобто поле 
їх вияву не обмежено суто етнічними, 
етнокультурними відносинами. Такі 
сторони вияву І. е. — надто рухливі й 
історично мінливі. І. е. варіюють за-
лежно від розвитку, єдності, стану ет-
нічної спільноти, конкретно-історич-
ної ситуації, в якій вона перебуває. 
Вважається, що найоптимальніше І. е. 
окремого етносу забезпечується і ре-
алізується за умов, коли такий етнос 
чітко визначається політично і ство-
рює власну державу. Природно, що за 
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обставин, коли таке політичне визна-
чення є неможливим, для реалізації 
власного І. е. етнос висуває питання 
про конституційні, правові гарантії 
свого існування і розвитку, або ство-
рення автономії у складі іншої держа-
ви. Корінні, титульні етноси, які ство-
рили і мають власну державу, повинні 
будувати свою внутрішню і зовнішню 
політику у такий спосіб, аби макси-
мально враховувався і зреалізовувався 
І. е. щонайменшого етносу, який, у 
свою чергу, аби не мати проблем існу-
вання і розвитку, повинен максималь-
но сприяти стабільному розвитку дер-
жави, де він історично знаходиться. 
Етноісторичні, етнокультурні та інші 
взаємини між етносами регулює етно-
політика, яку здійснюють держава, 
політичні партії, громадсько-політич-
ні рухи та інші суб’єкти політичного, 
суспільного процесів. Така політика, 
як і будь-яка інша існує на теоретич-
ному і практичному рівнях. На теоре-
тичному — це ідеальні уявлення, умо-
глядні накреслення, реальне визна-
чення щодо стану конкретних етносів, 
їхніх взаємин з іншими. На практич-
ному — це організаційні дії, заходи, 
прагматичні експерименти, спрямо-
вані на облаштування життя етносів. 
І. е. виникає і формується в тісному 
поєднанні економічних, політичних, 
духовних, культурних запитів, потреб, 
інтересів громадян. Він досить мінли-
вий і залежить (за своїм характером, 
змістом) від конкретної суспільно-
політичної ситуації в соціумі. Незадо-
волення І. е. часто спричиняє етнічні 
та інші проблеми. Етнічна одиниця 
(народ) реалізацію І. е. вбачає у своєму 
політичному самовизначенні — ство-
рення власної національної держав-
ності.

Антонюк О. В. Основи етнополітики: Навч. 
посіб. для студ. вищ навч. закл. — К., 2005; Арон Р. 
Мир і війна між націями: Пер. з фр. — К., 2000; Де-
кларація прав національностей України: Постанова 
Верховної Ради України від 1 листопада 1991 р. / 
Голос України. — 1991. — 2 листоп.; Євтух В. Між-
етнічний конфлікт у суспільному розвитку поліетніч-
них країн // Сприяння поширенню толерантності у 
поліетнічному суспільстві / О. Майборода, Р. Чіла-
чава, Т. Пилипенко та ін. — К., 2002; Кравецька О. 
Етнополітичні проблеми України в контексті світо-
вого досвіду // Етнополітичний розвиток України: 
досвід, проблеми, перспективи. — К., 1997; Лео-

нова А. О.  Етнокультурна політика України: Мо-
ногр. — К., 1998; Мала енциклопедія етнодержа-
вознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. 
ред.) та ін. — К., 1996; Малий етнополітологічний 
словник / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Го-
ловатий та ін. — К., 2005; Міграційні процеси у су-
часному світі: світовий, регіональний та національ-
ний виміри // Понятійний апарат, концептуальні 
підходи, теорія та практика: Енцикл. / Упоряд. 
Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. — К., 
1998; Нельга О. В. Теорія етносу. — К., 1997; Со-
циологический  энциклопедический словарь. На 
русском, английском, немецком, французском и 
чешском языках / Ред.-коорд. акад. РАН Г. В. Оси-
пов. — М., 1998; Украинская советская энциклопе-
дия. — К., 1985.

М. Головатий

Інтереси особи в інформаційній 
сфері — інтереси, зумовлені мож-
ливістю у визначеній формі збирати, 
зберігати й поширювати інформацію, 
використовувати інформаційну інфра-
структуру, засоби масової інформації 
(комунікації) для задоволення своїх 
інформаційних потреб, отримання ін-
формаційних послуг, інформаційної 
самореалізації, здобуття освіти тощо.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Інтерес національний — система 
відносин, яка поєднує в собі потреби 
функціонування і розвитку нації — на-
роду як єдиного організму. Основу І. н. 
становлять потреби суспільства, пот-
рібні для його розвитку і функціону-
вання, захист народу від загроз з боку 
іншої держави (держав), а також під-
тримання соціального миру, порядку і 
злагоди всередині країни. До корінних 
І. н. належать питання цілісності 
й культурної ідентичності, безпеки 
нації — народу, контроль над вико-
ристанням важливих природних ре-
сурсів. Важливішими системоутворю-
вальними чинниками І. н. виступають: 
збереження культури, науки і освіти, 
їх носіїв, території, на якій вони жи-
вуть і працюють (функціонують).

Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Ри-
маренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред Ю. І. Римарен-
ка. — К., 2001. — Ч. 1. — Кн. 2; Основи демократії: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2002; 
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245

Оссовський В. Л. Стан громадської думки в Україні: 
case stady // Українське суспільство на порозі тре-
тього тисячоліття: Моногр. / За ред. М. О. Шуль-
ги. — К., 1999; Українське суспільство: Моніторинг-
2000 р.: Інформ.-аналіт. матеріали. — К., 2000.

М. Головатий

Інтифада (з араб. — позбавлен-
ня) — поняття (термін), яким назива-
ють два палестинських повстання, що 
відбулися на західному березі річки 
Йордан та в секторі Газа — територіях, 
окупованих під час війни 1967 р. 
Ізраїлем. Перша І. почалася в 1987 р. і 
тривала до 1993 р., а друга — в 2000 р. 
і відома як І. Аль-Акса. Вважають, що 
перша І. була реакцією на усвідомлен-
ня, що палестинське питання й арабо-
ізраїльський конфлікт перестали бути 
головною проблемою урядів арабських 
країн і що палестинці на окупованих 
територіях повинні самі взятися до 
зброї. Щодо другої І., то вона спалах-
нула після того, як Аріель Шарон 
відвідав мечеть Аль-Акса (звідси й наз-
ва). Візит було поціновано як символ 
провокаційного блюзнірства, оскільки 
питання фактично стояло так — чи ма-
тиме палестинський народ на західно-
му березі та в секторі Газа можливість 
для самовизначення, створення авто-
номії, власної державності, або ці те-
риторії остаточно й повністю відійдуть 
до Ізраїлю. Загалом вказана проблема 
зародилася ще наприкінці Першої сві-
тової війни. Трохи пізніше Велика 
Британія отримала спеціальний ман-
дат на керування Палестиною, яка 
мала стати місцем проживання єврей-
ського народу, але не за рахунок міс-
цевого населення. Знайти необхідну 
рівновагу за таких умов виявилося 
надто складно. Вже до 1948 р. в Палес-
тину переселилася велика кількість 
євреїв з Європи. У 1947 р. ООН ухва-
лила постанову про поділ Палестини 
на арабську та єврейську держави, 
створивши таким чином ніби-то умови 
для розв’язання проблеми. Однак у 
1948 р. в результаті заснування Палес-
тинської держави виникла держава 
Ізраїль. Відбулося це шляхом зігнання 
з різних місць понад сімсот тисяч па-
лестинських утікачів. Такі втікачі або 
зазнавали етнічних чисток, або виму-
шені були жити в постійному страху, 
що врешті й спричинило арабо-ізраїль-
ську війну, яка закінчилася пере ми-

р’ям без якоїсь мирної угоди. Перша І. 
почалася з бунту палестинської мо-
лоді, до якого поступово приєдналося 
населення різного віку, що зробило ак-
ції непокори, демонстрації, економічні 
страйки значно масовішими. Зі свого 
боку Ізраїльський уряд розпочав жорс-
токі репресії проти населення окупова-
них територій. Однак під тиском І. та 
світової громадськості Ізраїльський 
уряд змушений був погодитися на пря-
мі переговори з палестинцями. Вони 
були проведені в рамках Мадридського 
мирного процесу, який відбувся з 
ініціативи президента США Дж. Буша 
і президента Росії М. Горбачова у жов-
тні 1991 р. Пізніше, в 1993 р. в Осло 
було укладено спеціальну угоду, а в 
1994 р. створено палестинський авто-
номний уряд на західному березі та в 
секторі Газа. Графік реалізації угоди, 
укладеної в Осло було порушено, що 
призвело до нових проблем, оскільки 
своєчасно не вдалося здійснити трьох-
етапне виведення ізраїльських військ 
з окупованих територій. Друга І. ха-
рактеризувалася помітною ескалацією 
насильства, коли Ізраїль використав 
важке військове спорядження: ракети, 
танки, гелікоптери, літаки тощо. Із 
палестинського боку, з початком І., 
розпочалися напади на поселення 
ізраїльтян. Їх здійснювали терористи-
самогубці, члени релігійних груп, світ-
ських організацій. Уряд Ізраїлю вва-
жав, що такі напади були організовані 
Ясиром Арафатом — президентом Па-
лестинської автономії. Прірва між дво-
ма сторонами конфлікту меншою за 
дві І. не стала.

Короткий  оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Інфократія (від лат. informatio — 
пояснення, виклад) — влада володарів 
інформації, їхня роль у житті сучасно-
го суспільства. Поняття “І.” знайшло 
поширення в західній політологіч-
ній літературі 70–90-х років у пра-
цях О. Тоффлера, Б. Ланв’є, Є. Сміта,  
Д. Плев ника, У. Дж. Мартіна, присвя-
чених проблемі становлення “інформа-
ційного суспільства”, “інформаційної 
економіки”, “геополітичної інформа-
ції” тощо. Бурхливий розвиток елект-
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ронних засобів масової комунікації, 
інформатики, телематики, створення 
глобальної інформаційної мережі, яка 
перетворилася на “становий хребет су-
часної цивілізації” (Е. Сміт), зумовили 
різке збільшення працівників галузі 
збирання, обробки і поширення інфор-
маційних знань. Особливе місце серед 
них належить володарям інформацій-
них агентств і мереж, комп’ютерних 
банків даних, які перетворилися на І., 
як одну з панівних політичних еліт. Її 
діяльність позначена тими суперечли-
вими тенденціями, які притаманні 
процесу інформатизації суспільного 
життя. З одного боку, інформація, 
знання дедалі більше відіграють роль 
“світового” чинника економіки, куль-
тури, вирішального у трансформуван-
ні життя людських спільнот, перебу-
дови самого контексту відносин між 
індивідами і цілими народами. Діяль-
ністю працівників інформаційного 
сектора суспільства формується “гло-
бальна інформаційна культура”, збага-
чуються можливості обміну і поширен-
ня знань і досягнень світової культури. 
Значно зростає вплив інформаційних 
технологій і знань на функціонування 
держави і на механізм прийняття і ре-
алізації політичних рішень.

З іншого боку, виникають нові види 
відчуження людини, духовного спо-
живацтва, додаткові можливості мані-
пулювання свідомістю людей та їх-
ньою поведінкою. Однією із серйозних 
політичних проблем стало з’ясування 
меж “втручання” засобів масової ін-
формації у приватне життя особи, за-
гроз нового “тоталітарного і централі-
зованого” контролю над людиною, що 
може бути використано в дикта-
торських цілях.

Інфократична еліта, яка використо-
вує інтелектуальну властивість як то-
вар, породжує жорстку конкуренцію в 
боротьбі за контроль над знаннями, ін-
формацією, інтелектуальними ресур-
сами (“інфовійни”). Щільно перепліта-
ючись з політикою, І. здійснює ідеоло-
гічно визначений інформаційний тиск 
на масову свідомість, політичну гете-
росугестію. Тенденційно подана полі-
тична інформація широко використо-
вується як засіб усунення політичного 
опонента, його дискредитації.

Характерна особливість сучасної 
інфосфери — надлишок різноманітних 

даних, що посилює проблему їх вико-
ристання, в тому числі у політиці для 
вироблення адекватного, оперативного 
і ефективного рішення. Внаслідок цьо-
го особливого значення набуває діяль-
ність спеціалістів з відбору, оцінюван-
ня та інтерпретації отриманої інфор-
мації, що також об’єктивно посилює 
можливості інфократичного впливу на 
перебіг політичних подій. Протидією 
цьому слугують децентралізація ін-
формаційної мережі, подолання моно-
полії на інформацію, створення аль-
тернативних інформаційних джерел, 
посилення контролю громадськості 
над діяльністю засобів мас-медіа.

Створюючи власну інформаційну і 
комунікаційну інфраструктуру, Ук-
раїна має враховувати як здобутки сві-
тової практики “інформаційного сус-
пільства”, так і її проблеми, су-
перечності і парадокси.

Левенець Ю. А. Теоретико-методологічні заса-
ди української суспільно-політичної думки: пробле-
ми становлення та розвитку / НАН України. Ін.-т 
політ. і етнонац. досліджень. — К., 2001; Етнічний 
довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та терміни. — К., 
1997; Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

С. Бойко 

Інформатизація — науково-тех-
нічний та соціально-економічний про-
цес створення необхідних умов для за-
доволення інформаційних потреб гро-
мади, органів влади, організацій, 
громадських об’єднань на основі фор-
мування інформаційних ресурсів та їх 
використання.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Стєклов В. К.,  Берк-
ман Л. Н. Нові інформаційні технології. Транспортні 
мережі телекомунікацій. — К., 2004.

Ю. Бондар

Інформаційна безпека — стан за-
хищеності інформаційного простору, 
який забезпечує його формування і 
розвиток в інтересах громади, органі-
зацій і держави загалом, захист від не-
правомірного зовнішнього і внутріш-
нього втручання; стан інформаційної 
інфраструктури, процесів, за яких ін-
формація використовується суворо за 
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призначенням і не впливає негативно 
на інформаційну чи інші системи як 
самої держави, так і інших країн у 
процесі її використання.

Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організа-
ційно-правові основи. — К., 2004; Мас-медіа у 
термінах і визначеннях / Уклад. Ю. В. Бондар. — 
К., 2005.

Ю. Бондар

Інформаційна відвертість — по-
ширення інформації про особу, органі-
зацію, установу тощо без утаювань, 
відкритість і доступність такої інфор-
мації. У визначених випадках межі 
І. в. можуть обмежуватися відповідно 
до закону.

Див. також: Інформація; Інтереси 
особи в інформаційній сфері.

Ю. Бондар

Інформаційна послуга — надан-
ня споживачам інформаційної продук-
ції з метою задоволення їхніх інформа-
ційних потреб у визначеній законом 
формі інформаційної діяльності.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Інформаційна програма — теле-, 
радіопрограма, призначена для пові-
домлення про події та факти, новини у 
формі, зручній для швидкого ознайом-
лення з ними. Характеризується стис-
лістю, безкоментарністю авторського 
викладу, різними джерелами повідом-
лення.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Інформаційна система — сукуп-
ність засобів масової інформації, ін-
формаційних ресурсів, інформаційно-
технічних виробничих комплексів, ор-
ганізацій для збереження і поширення 
інформації, органів захисту, охорони 
інформації, яка забезпечує інформа-
ційні права, потреби та інтереси гро-
мади, установ і організацій, держави. 
У вузькому розумінні — система обігу 
інформації в окремій організації, за-
кладі чи установі.

Ю. Бондар

Інформаційна сфера (середови-
ще) — сукупність інформації, інфор-
маційної структури, засобів масової 
інформації (комунікації), інших су-
б’єктів, що збирають, зберігають, ви-
користовують інформацію, а також 
нормативно-правової бази, державних 
та громадських інституцій, які ре-
гулюють суспільні відносини, що ви-
никають при інформаційній діяль-
ності.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Інформаційне агентство — су-
б’єкт інформаційної діяльності, що діє 
з метою надання інформаційних пос-
луг, як-то: збирання, опрацювання і 
поширення інформації для друкова-
них та електронних ЗМІ, видавництв, 
урядів, організацій тощо. Відповідно 
до Закону України “Про інформаційні 
агентства” (№ 74/95 — ВР від 28 люто-
го 1995 р.) І. а. набуває відповідного 
статусу лише після державної юридич-
ної реєстрації. Основними видами І. а. 
в Україні є державні та недержавні, 
іноземні І. а., які діють через свої за-
реєстровані представництва. Право на 
заснування І. а. в Україні належить 
громадянам та юридичним особам Ук-
раїни. Іноземці та іноземні юридичні 
особи мають право бути співзасновни-
ками І. а. України. Забороняється ство-
рення і діяльність І. а. в статутному 
фонді яких сукупна частка, що нале-
жить іноземним та/або іноземним 
юридичним особам становить більш як 
35 відсотків. Державним І. а. надаєть-
ся першочергове право на використан-
ня засобів комунікації для поширення 
інформації, яка має особливе значення 
для держави і суспільства. І. а. згідно з 
чинним законодавством можуть поши-
рювати свою продукцію як держав-
ною, так й іншими мовами, дотримую-
чись загальновизначених етично-мо-
ральних норм слововживання. І. а. не 
мають права у своїх матеріалах: поши-
рювати або розголошувати дані, що 
становлять державну таємницю, за-
кликають до насильницької зміни або 
повалення існуючого конституційного 
ладу, порушення територіальної ціліс-
ності України, підриву її безпеки, вес-
ти пропаганду війни, насильства і 
 жорстокості; розпалювати расову, на-
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ціональну і релігійну ворожнечу; роз-
повсюджувати інформацію, що підри-
ває суспільну мораль, підбурює до пра-
вопорушень, принижує честь і гідність 
людини, а також ущемляє інші за-
конні права та інтереси громадян і дер-
жави.

Виноградова Г. В. Інформаційне право Украї-
ни. — К., 2006; Мас-медіа у термінах і визначеннях 
/ Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське зако-
нодавство: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Інформаційне право грома-
дян — конституційне право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію на власний 
розсуд усно, письмово чи в інший 
спосіб. Кожному громадянину гаран-
тується право на свободу думки, слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань. Здійснення цих прав 
може обмежуватися законом лише в 
інтересах національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадянсь-
кого порядку з метою запобігання за-
ворушенням або злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, захисту 
репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню конфіден-
ційної інформації, а також для підтри-
мання авторитету і неупередженості 
правосуддя. Інформаційні права гро-
мадян забезпечуються Законом Украї-
ни “Про інформацію”, Цивільним ко-
дексом України та іншими правовими 
актами. Відповідно до них органи дер-
жавної влади та місцевого самовряду-
вання зобов’язані інформувати грома-
дян про свою діяльність і ухвалені рі-
шення, створювати спеціалізовані 
служби і системи, що забезпечують до-
ступ до інформації, статистичних да-
них, архівних, бібліотечних і музей-
них цінностей (крім випадків врегу-
льованих законодавчо), контролювати 
дотримання законодавства про інфор-
мацію. Доступ до відкритої інформації 
здійснюється через публікацію її в 
офіційних друкованих виданнях, по-
ширення через засоби масової інфор-
мації, безпосереднє надання інформа-
ції громадянам, юридичним особам, 
державним органам відповідно до їх-
ніх потреб. Надання інформації може 
здійснюватись як через механізм ін-
формаційних запитів, так і на договір-

ній основі. Будь-яке обмеження прав 
на отримання відкритої інформації за-
боронено. Переважним правом на здо-
буття такої інформації користуються 
громадяни, яким вона потрібна для ви-
конання професійних обов’язків. Гро-
мадянин не зобов’язаний перевіряти і 
нести відповідальність за вірогідність 
інформації, отриманої з офіційних 
джерел. Будь-який громадянин має 
право на отримання інформації про 
власний стан здоров’я та право на оз-
найомлення з особистими паперами, 
переданими на зберігання до архівів 
(бібліотек). Водночас без згоди фізич-
ної особи заборонено зберігання, вико-
ристання та поширення будь-якої ін-
формації про її особисте життя (крім 
випадків, передбачених законом в ін-
тересах національної безпеки, еконо-
мічного добробуту та прав людини).

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004; Виноградова  Г. В. Інформа-
ційне право України. — К., 2006.

Ю. Бондар

Інформаційне суспільство — фа-
за історичного розвитку, суспільство, в 
якому накопичення, обробка інформа-
ції та виробництво інформаційної про-
дукції виступає рушійною силою нау-
ково-технічного, соціально-економіч-
ного і культурно-освітнього прогресу.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Інформаційні продукти (продук-
ція) — результат інформаційної діяль-
ності у матеріалізованій формі (друко-
ване видання, теле-, радіопрограма, 
прес-повідомлення тощо), призначе-
ний для задоволення інформаційних 
потреб громадян, юридичних осіб, ор-
ганізацій, державних установ та ін.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Інформаційні процеси — послі-
довні зміни в інформаційному про-
сторі, розвиток засобів масової комуні-
кації, інформаційних ресурсів, техно-
логій, інформатизація суспільства.

Ю. Бондар

Інформаційне право громадян
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Інформаційні ресурси — сукуп-
ність засобів масової інформації (ко-
мунікації); систематизоване зібрання 
інформації на паперових та інших 
носіях; можливість користуватися на-
явними засобами масової інформації 
(комунікації), інформаційною інфра-
структурою для задоволення інформа-
ційних потреб.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Інформація (від лат. informatio — 
роз’яснення) — документовані або пуб-
лічно оголошені повідомлення, відо-
мості про події та явища в суспільстві, 
державі, навколишньому природному 
середовищі (довкіллі), які людина 
сприймає безпосередньо та/або за до-
помогою спеціальних пристроїв, зок-
рема через мережі зв’язку та мовлен-
ня, пресу. Відповідно до чинного зако-
нодавства І. може бути відкритою та з 
обмеженим доступом (конфіденційна і 
таємна). Конфіденційна І. — це відо-
мості, якими володіють, користуються 
та знаходяться в розпорядженні окре-
мих фізичних та юридичних осіб і по-
ширюється за їхнім власним бажанням 
відповідно до передбачених, визначе-
них ними умов. Таємна І. — це відо-
мості, що становлять державну (іншу 
передбачену законом) таємницю, роз-
голошення якої завдає шкоди особі, 
суспільству, державі. І. з обмеженим 
доступом — це І., що може бути поши-
рена без згоди її власника, якщо вона є 
суспільно значущою. Обмеження пра-
ва на отримання відкритої І. заборо-
няється законом. Розрізняють також І. 
статистичну, правову, масову, про осо-
бу, довідково-енциклопедичного ха-
рактеру тощо. Існує І., що не належить 
до державної таємниці, а саме: про 
стан довкілля, якість харчових про-
дуктів і предметів побуту, аварії, ка-
тастрофи, небезпечні природні явища, 
інші події, що можуть становити про-
блеми та загрози людському життю. 
Це стосується І. про стан здоров’я, 
життєвий рівень людей, їхнє харчу-
вання, одяг, житло, медичне обслу-
говування та інші умови життя, 
вк лючаючи соціально-демографічні 
по казники, стан освіти, культури, пра-
вопорядку, захисту прав людини і гро-

мадянина, незаконні дії влади (влад-
них структур), органів місцевого само-
врядування тощо. З поняттям “І.” 
пов’язані поняття “інформаційні від-
носини”, “інформаційна діяльність”, 
“інформаційні ресурси”, “інформацій-
ний суверенітет”, “інформаційна без-
пека”, “інформаційна війна” та ін. Ін-
формаційні відносини — відносини 
між суб’єктами, що володіють інфор-
мацією (фізичні особи, юридичні осо-
би, держава). Основними принципами 
інформаційних відносин є: гаранто-
ваність права на інформацію; від-
критість, доступність інформації та 
свобода її обміну; об’єктивність, віро-
гідність, повнота і точність. Інформа-
ційна діяльність характеризується су-
купністю конкретних дій, спрямова-
них на задоволення інформаційних 
потреб громадян, юридичних осіб і дер-
жави. До інформаційних ресурсів вхо-
дить будь-яка інформація, що нале-
жить державі, незалежно від змісту, 
форм, часу і місця її створення. Основу 
інформаційних ресурсів держави ста-
новлять її власні, державні ресурси. 
Інформаційний суверенітет — це неві-
д’ємне право людини, суспільства, дер-
жави на самовизначення і участь у 
формуванні, розвитку та здійсненні 
національної інформаційної політики 
відповідно до чинного у державі зако-
нодавства, міжнародних правових ак-
тів, що мають до цього відношення. Ін-
формаційна безпека — це можливість 
безперешкодної реалізації суспільс-
твом і окремими його членами своїх 
безпосередніх конституційних прав, 
пов’язаних із можливістю вільного от-
римання, створення і розповсюдження 
інформації. Інформаційна безпека пос-
луговується відповідною сукупністю 
політичних, економічних, організацій-
них заходів, спрямованих на поперед-
ження, виявлення і нейтралізацію тих 
обставин, чинників і дій, які можуть 
завдати будь-яких збитків чи зашкоди-
ти реалізації інформаційних прав, пот-
реб та інтересів країни і її громадян. 
Інформаційна війна — це протиборство 
між різними суб’єктами (державами, 
неурядовими, економічними або інши-
ми структурами). Здійснюється з ме-
тою досягнення будь-яких преваг над 
супротивником (воєнних, соціально-
політичних, економічних то що). Голов-
ним об’єктом інформаційної війни є 
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свідомість людей, що безпосередньо зу-
мовлює поведінку особистос ті.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 
// ВВР України. — 1992. — № 48; Закон України 
“Про телебачення і радіомовлення” від 21.11.93 
// ВВР України. — 1994. — № 10; Закон України 
“Про захист суспільної моралі” від 20.11.03 // 
Законодавство України: Офіційний сайт Верховної 
Ради України — http://www.rada.gov.ua/laws/
pravo/; Актуальные  проблемы информационной 
безопасности Украины: Аналитический доклад 
ЦСПЕДИ им. Розумкова // Нац. безопасность и 
оборона. — 2001. — № 1; Волковский Н. Л. Исто-
рия информационных войн: В 2 ч. — СПб., 2003. 
— Ч. 1; Мас-медіа у термінах і визначеннях: Корот. 
слов.-довід.: Навч. посіб. / Уклад. Ю. Бондар. — К., 
2005; Сучасні технології та засоби маніпулювання 
свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціаль-
них інформаційних операцій: Навч. посіб. / 
В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Полєвий та ін. — 
К., 2006; Почепцов Г. Г. Психологические войны. — 
М.; К., 2000; Український радянський енциклопе-
дичний словник. — К., 1987; Харрис Р. Психология 
массовых коммуникаций. — СПб., 2002.

М. Головатий

Інформація про особу (персо-
нальні дані) — сукупність відомостей 
(документованих або публічно оголо-
шених) про особу. Даними (персональ-
ними даними), що можуть схарактери-
зувати особу є: національність, освіта, 
сімейний стан, належність до тієї чи 
тієї релігійної конфесії, а також адре-
са, дата і місце народження. Основни-
ми документованими джерелами ін-
формації про особу є видані на її ім’я, 
підписані нею документи, а також ві-
домості, зібрані про особу державними 
органами влади та органами місцевого 
і регіонального самоврядування в ме-
жах своїх повноважень. Збирання, 
зберігання, використання та поширен-
ня відомостей про особу без її згоди 
(крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпе-
ки, економічного добробуту та прав 
людини) в Україні забороняється. На 
персональні дані поширюються осо-
бисті немайнові права особи, насампе-
ред право на таємницю про стан свого 
здоров’я (право заборони вимагати та 
подавати за місцем роботи або навчан-
ня інформацію про діагноз та методи 
лікування фізичної особи); право на 
таємницю особистого життя; право на 
особисті папери (право дозволу на оз-

найомлення з ними лише за згодою 
власника); право на таємницю листу-
вання, телефонних розмов, телеграф-
ної та іншої кореспонденції. Кожен 
громадянин має право знати у період 
збирання інформації, які відомості про 
нього і з якою метою збираються, як, 
ким і з якою метою використовуються, 
право ознайомлення з інформацією, 
зібраною про нього, заперечення її 
правильності, повноти, точності тощо. 
Доступ сторонніх осіб до інформації 
про іншу особу, зібраних відповідно до 
чинного законодавства державними 
органами, організаціями та посадови-
ми особами забороняється. За пору-
шення прав особи щодо персональних 
даних, вимог щодо їхнього захисту 
встановлено цивільну та кримінальну 
відповідальність.

Виноградова Г. В. Інформаційне право Украї-
ни. — К., 2006; Українське законодавство: засоби 
масової інформації. — К., 2004. 

Ю. Бондар

Ірентологія (від італ. irredento — 
незвільнений) — система знань, науко-
вий напрям, що вивчає процеси, гро-
мадсько-політичні, етнічні рухи, метою 
яких є об’єднання етносу, частини яко-
го належать (входять) до різних де-
ржавних утворень. Прикладами іреден-
тизму можуть бути рух за об’єднання 
Курдистану, почасти так званий ру-
синський рух у Закарпатті та ін.

Політологічний словник. — К., 2005.
Ю. Бондар

Іслам (араб. букв. — покірність, 
віддання себе Богу) — одна з найпоши-
реніших у світі релігій і впливова ідео-
логія сучасного світу, інакше — му-
сульманство або магометанство. Виник 
у Хіджазі на початку VII ст. серед 
арабських племен Західної Аравії. За-
сновник І. — пророк Мухаммед (близь-
ко 570–632) із мекканського племені 
курайси. Основне джерело І. — Коран 
(араб. букв. — читання), текст якого 
сформувався у VII ст. Написаний ри-
мованою прозою класичною арабською 
мовою і поділений на 114 сур (глав), 
які складаються з айатів (араб. букв. 
айа — знамення). Доповненням до Ка-
рану є Сура (араб. букв. — звичай, зра-
зок), зміст якої становлять висловлю-
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вання пророка Мухаммеда та хадиси 
(повідомлення, розповіді) про його 
діяння і вчинки людей, які близько 
знали пророка. Першим і основним 
догматом І. є віра в єдиного Бога (“Не-
має Бога, крім Аллаха, і Мухаммед — 
пророк його”) і його посланця — Му-
хаммеда. У прин ципі єдинобожжя 
важливим є не лише буттєвість Алла-
ха, а й те, що Аллах є один великий 
Творець. Другий догмат вимагає вша-
нування головного й останнього проро-
ка істинної віри — Мухаммеда. Кожен 
мусульманин зобов’язаний вірити Му-
хаммеду, тому що: 1) він — істинний 
посланець Аллаха; 2) шлях його прав-
дивий, без недоліків і помилок; 
3) він — останній пророк, який при-
йшов до людей від Всевишнього, до 
дня Страшного суду. Мухаммед запові-
дав вірити в Судний день, що означає: 
1) спочатку Аллах знищить цей світ і 
всі створіння у день воскресіння з мерт-
вих; 2) потім Аллах оживить їх і збере 
в одному місці; 3) на суд Аллаха будуть 
виставлені усі діяння людей — добрі й 
погані; 4) Аллах зважить усі вчинки 
кожного: той, у кого добро перева-
жить, буде прощеним; а в кого перева-
жать злі діяння, буде покараним; 
5) прощені ввійдуть у рай, покарані 
потраплять у пекло. Третій догмат — 
шанування Корану, який є “копією” 
“матері-книги”, яка, за ісламською 
традицією, існує на небі одвічно. Ар-
хангел Джебраїл (Гавриїл) переповідав 
цю книгу Мухаммеду частинами, кож-
на з яких мала відношення до певних 
подій. Культові особливості І. — це 
щоденна п’яти разова молитва — намаз 
(загально обов’язковою є лише одна за-
гальна молитва в мечеті — “салат аль-
джама” або “салат ад-джума” (полу-
денна молитва щоп’ятниці); палом-
ництво (бодай раз у житті) в Мекку, 
або “хадж” (араб. букв. — подорож із 
певною метою); дотримування посту 
(“уразу”) в місяць рамадан (рамазан); 
добровільна очисна милостиня (“за-
кат”) на користь бідних та нужденних. 
Найважливіші обряди І.: “сунат” (об-
різання), що знаменує перехід юнака 
до іншої соціальної групи і є внутріш-
ньою ознакою релігійної належності; 
“завадж” (шлюб); “джиназа” (похован-
ня померлих). Особливо пошановують-
ся свята: “ураза-байрам” (араб. 
букв. — свято розговіння), яке відзна-

чають у перший–другий день наступ-
ного за рамаданом місяця; “курбан-
байрам” (жертвоприношення), святку-
ють через 70 днів після закінчення 
“ураза-байрам”; “мавлюд-ан-на бі” 
(день народження пророка Мухамме-
да), що відзначається мусульманами в 
місяці рабі-аль-авваль.

Віровчення і культ І. спрямовані на 
зміцнення віри, самовдосконалення, 
формування богобоязненності, висо-
ких фізичних і моральних якостей осо-
би, її тілесної й духовної чистоти. І. 
вимагає вести такий спосіб життя, 
який би у своїй основі мав винятково 
принципи добра. І. наполягає на 
всебічному зміцненні й розвитку інс-
титуту сім’ї за правильними й здоро-
вими принципами. Згідно І., мають 
бути усунені всі чинники, які б так чи 
інакше сприяли аморальним стосун-
кам чоловіка і жінки. І. забороняє ал-
когольні напої, вживання наркотиків, 
їх купівлю та продаж, заняття танця-
ми та співами, азартні ігри, лотереї, 
лихварство тощо. І. не дозволяє завда-
вати шкоди живим створінням, мори-
ти голодом тварин, знищувати росли-
ни, забороняє проливати воду й марно 
її витрачати, заклинає обирати для ви-
користання живого (особливо тварин) 
найсправедливіші методи.

Один з найважливіших принципів 
І. — відсутність монолітності, тобто 
релігійних настанов, рішення яких з 
релігійних питань мали б силу закону 
подібно до християнських Вселенсь-
ких соборів. Відсутня і єдина, загаль-
новизнана в мусульманському світі, 
богословська концепція. І., через праг-
нення до регулювання всіх аспектів 
суспільного життя, час від часу втя-
гується у боротьбу політичних інтере-
сів та амбіцій. Якщо ж до цього додати 
ще й відсутність в ісламському бого-
слов’ї критеріїв стосовно трактування 
істинності певного релігійного поло-
ження, що інколи спричиняло числен-
ні суперечки серед мусульман, навіть 
із приводу основоположних питань 
віри (наприклад, поняття віри, єдино-
божжя, сутності Бога тощо), то стає 
зрозумілим, чому історія І. наповнена 
конфліктами. 

Через три десятиліття після смерті 
Мухаммеда мусульманська громада 
розкололася на три основні напрями: 
сунізм, шиїзм та хариджизм. Сунізм — 
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релігійно-філософська система орто-
доксального ісламу, що охоплює май-
же 90 % мусульман, які називають 
себе “ахль-ас-суна” (люди “суни”) і 
вважають, що саме вони дотримують-
ся традицій пророка. Вони шанують не 
лише Коран, а й святість Суни, яка є 
сукупністю “хадисів”, тобто розпові-
дей про висловлювання та діяльність 
пророка Мухаммеда. 

Шиїзм як напрям виник у другій 
половині VII ст. в Іраку й особливого 
поширення набув у VIIІ ст. в Ірані, де 
нині понад 90 % населення є його при-
бічниками. В шиїзмі Коран допов-
нюється ахбаром — Святим переказом, 
який містить “аяти”, що стосуються 
Алі ібн Абі Таліба (двоюрідного брата 
пророка Мухаммеда). Дотримуючись 
“хаджу”, шиїти здійснюють палом-
ництво до тих місць, що пов’язані з 
життям шиїтських імамів, відзнача-
ють свята на їхню честь. Шиїти вірять 
у можливість переселення душ та впев-
нені що в тілах імамів втілилася про-
роча душа Мухаммеда. Верховним 
правителем усіх шиїтів світу вважаєть-
ся “таємний імам”, а чинні владики 
виступають його представниками на 
землі. Якщо для “сунітів” імам є голо-
вою світської і духовної влади, яка 
обирається і призначається людьми, то 
шиїтський імам є ним лише за своєю 
сутністю, завдяки таємничій еманації 
Божої благодаті, що переходить від од-
ного імама до іншого. Виняткове право 
на наслідування імамату шиїти визна-
чають тільки за нащадками Алі. 
Шиїзм не однорідний. Його репрезен-
тують численні релігійні організації, 
серед яких — імаміти, шейхіти, езелі-
ти, ісмаїліти, алавіти тощо. Крім насе-
лення Ірану, Іраку шиїтського віро-
вчення дотримуються також частина 
мусульман Лівану, Ємену, Бахрейну. 
Окремі послідовники шиїзму є прак-
тично в усіх мусульманських країнах. 

Хариджизм (араб. букв. харадж — 
виступаючий, повстанець) виник у се-
редині VII ст. Його прибічники вважа-
ють, що однієї тільки віри в догмати 
ісламу і виконання всіх передбачених 
норм замало, щоб бути правовірним 
мусульманином. Віра обов’язково має 
поєднуватися з конкретними добрими 
справами. Осудження на муки пекла 
означає: Бог не може не виконати своїх 
застережень і погроз. Хариджити впев-

нені, що халіфом-імамом може бути 
будь-який повноправний член грома-
ди, який добре знає догмати ісламу і 
дотримується їх. Прибічники харид-
жизму мешкають в Алжирі, Тунісі, 
Лівії, Омані тощо. 

Абу  Аля  Ал  Маудуді. Принципи ісламу. — Л., 
1995; Васильев П. История религии Востока. — 
М., 1999; Ісламська культура. — К., 1997; Мака-
суд Р. Ислам. — М., 1998; Резван Е. А. Коран и его 
мир. — СПб., 2001.

А. Черній 

Ісламізм — критична ісламська 
реформістська течія (ісла), що обстоює 
суворе дотримання вчень Корану та 
шаріату. Започаткована в ХІХ ст. Дже-
маль ад-Діном аль-Афгані (1837–
1897), вона пізніше розвивалась Му-
хаммедом Абдо (1849–1905) та Раши-
дом Рида (1865–1935). Виникла через 
необхідність подолання відсталості му-
сульманських країн порівняно з євро-
пейськими, неспроможність їхніх 
урядів забезпечити добробут “уми” 
(громади вірних), схильність до коруп-
ції, невиконання ісламських обов’яз-
ків перед ісламською спільнотою. Ре-
форми І. передбачають широкий 
спектр дій від відродження культури, 
суспільства та релігії через всебічне і 
водночас творчо-активне використан-
ня досягнень європейської науки і тех-
ніки до суворої вимоги дотримання 
моральної і культурної традиції ран-
нього ісламу, благочестивих предків. 
Протидіючи консервативним релігій-
ним силам, які заперечували новаторс-
тво запропонованих реформ, Абдо і 
Рида зосереджували увагу на “салаф” 
(практиці перших років ісламу) і вод-
ночас засуджували ті новації (“біда”) 
щодо ісламу, які не дали бажаного по-
зитивного результату, а навпаки, галь-
мують поступ ісламських країн, при-
рікаючи їх на відсталість. Вони зак-
ликали до незалежної інтеграції 
священних джерел (“іджтіхаду”) — 
Корану і Суни та до консенсусу послі-
довників Пророка, який нібито був 
втрачений в Х–ХІ ст. На їхню думку, 
це дало б змогу державній владі му-
сульманських країн утверджувати, що 
є найкращим в інтересах громади вір-
них у світській сфері, оскільки влада 
завжди має діяти тільки у світлі вимог 
Корану і Суни. Засуджувалися усі но-
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вації та дії в ісламі, що сталися упро-
довж його історії після “салаф” і, як 
вони вважали, призвело до розколів і 
визнання місцевих (регіональних) зви-
чаїв, які врешті збили мусульман із 
праведного шляху. Тільки повернув-
шись до чистих звичаїв Пророка, на 
думку прибічників І., традиційні струк-
тури мусульманського суспільства, зок-
рема й світська сфера зможуть швидше 
й ефективніше пристосовуватися до но-
вого культурного і соціального дина-
мізму планетарного життя й забезпечи-
ти бажаний прогрес власних країн.

Див. також: Фундаменталізм му
сульманський.

Ислам: происхождение, история, современ-
ность. — М., 1984; Ислам: Энцикл. слов. — М., 
1991; Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль 
мышления. — М., 1990; Максуд Р. Ислам. — 1998.

А. Черній 

Ісламська група Сінгапур — 
воєнізована релігійно-політична група 
радикального напряму ісламу. Створе-
на наприкінці 90-х років. Чисельність 
і керівництво майже невідомі. Так, у 
2001 р. було арештовано 218 бойовиків 
організації. Планує і здійснює теро-
ристичні акти, озброєна.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Ісламська організація визво-
лення Сирії — воєнізована релігійно-
політична група, що діє в Сирії. Її вва-
жають національним філіалом іслам-
ської партії визволення. У 1999 р. 
Організація направляла загін своїх 
бойовиків на Північний Кавказ для 
підтримки військових формувань у 
Чечні. Детальної інформації щодо 
керівництва і чисельності організації 
немає. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Серис 
Ютен. Невидимые правители и тайные общества. — 
М., 1998.

М. Головатий

Ісламська партія визволення — 
транснаціональна релігійно-політична 

організація сунітського толку ісламу. 
Заснована в 1952 р. в Єрусалимі. Дов-
готривала політична програма перед-
бачає повернення до фундаментальних 
цінностей ісламу, а саме: ісламський 
інтегризм; повалення свійських ре-
жимів і створення єдиної ісламської 
держави Халіфат. Має й іншу назву — 
Партія ісламських змін. Чисельність 
І. п. в. невідома. Характеризується ви-
соким рівнем дисципліни, фанатизму і 
навіть готовністю членів організації до 
самопожертви. Вибудувана за пірамід-
ним принципом, має конспіративні 
групи, національні філіали — в АРЄ, 
Йорданії, Палестині, Тунісі, Кувейті, 
США, Норвегії, Швеції, державах За-
ходу. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Ісламський джамат Дагеста-
ну — збройне формування у Дагестані 
(РФ). Створене на неконтрольованій 
федеральними силами гірській частині 
території Чечні із залишків формувань 
Конгресу народів Ічкерії і Дегестану. 
Кількість бойовиків налічує близько 
500 осіб. Має стрілкову зброю, кулеме-
ти та інше озброєння. Тільки впродовж 
2001–2002 рр. І. д. Д. здійснив близь-
ко 20 терористичних актів, головним 
чином у містах Дагестану.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Ісламський джихад-Єгипет — 
воєнізована релігійно-політична ор-
ганізація, що діє в Єгипті. Організова-
на наприкінці 70-х років з метою пова-
лення радянського режиму в АРЄ і 
створення всесвітньої держави мусуль-
ман — Халіфат. Хоча в 1981–1983 рр. 
була розгромлена, пізніше — знову 
відновила свою діяльність, а в 2000 р. 
розкололася на три самостійні фрак-
ції. Має також назви — Новий Джи-
хад, Авангард ісламського завоюван-
ня, Міжнародна група справедливості, 
Всесвітня організація справедливості. 
Керівництво розколото на три фракції. 
Чисельність військових формувань 
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становить близько тисячі бойовиків та 
кілька тисяч співчуваючих. Понад 
2,5 тис. членів організації засуджені і 
відбувають покарання. На рахунку 
організації замахи на представників 
вищого ешелону єгипетського керів-
ництва, насильницькі дії над представ-
никами християнської коптської об-
щини, теракти тощо. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Колеман  Джон. Комитет 300. Тайны миро-
вого правительства. — М., 2001; Кузьмич А. Заго-
вор мирового правительства. — М., 1994; Менли 
Палмер  Хоп. Энциклопедическое изложение ма-
сонской, герметической, каббалистической и ре-
зенкрейцеровской символистической филосо-
фии. — Новосибирск, 1993; Марамарко Микеле. 
Масонство в прошлом и настоящем. — М., 1990; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Сенченко М. І. Латентні струк-
тури світової політики. Нариси з конспірології. — К., 
2003; Серис  Ютен. Невидимые правители и тай-
ные общества. — М., 1998.

М. Головатий

Ісламський рух Узбекистану — 
воєнізована релігійно-політична ор-
ганізація, що діє в Узбекистані. Часто 
її розглядають як філіал транснаціо-
нальної структури Ісламської партії 
визволення. Остаточно організація 
І. р. У. сформувалася в 1987 р. на ос-
нові общини мечеті Гумбуз (м. Наман-
ган). Брала участь у громадянській 
війні в Таджикистані в 1992–1998 рр. 
Програмні цілі: повалення радянських 
режимів у державах Центральної Азії 
і розбудова Ісламського емірату Ферга-
ни на частині території Узбекистану і 
Киргизстану. 25 серпня 1999 р. І. р. У. 
оголосила джихад уряду Узбекистану, 
розгорнула партизанські бойові дії на 
узбекській і прикордонній киргизькій 
територіях. За непідтвердженими да-
ними, в 2001 р. рух перейменовано в 
Ісламську партію Туркистану. Основні 
сили і воєнні ресурси І. р. У. восени 
2001 — взимку 2002 рр. були нейтралі-
зовані в результаті бойових дій ЗС 
США і бойових формувань Північного 
альянсу в Афганістані. Залишкові еле-
менти нині діють на території Узбекис-

тану, Афганістану і Пакистану. Штаб-
квартира і керівництво І. р. У. до осені 
2001 р. знаходилися в м. Кангадар 
(Афганістан), а деякі структури управ-
ління в м. Пешевар (Пакистан). Чи-
сельність військових формувань стано-
вить понад 5 тис. осіб. Головний склад 
формувань — це бійці віком від 20 до 
35 років з високим рівнем підготовки: 
узбеки, таджики, киргизи, уйгури, 
татари, башкири, представники інших 
народів північного Кавказу. Після роз-
грому формувань у 2001 р. окремі 
підрозділи І. р. У. діють в Афганістані, 
Західному Пакистані, Таджикистані, 
Ірані, Узбекистані. На озброєнні у 
бойовиків сучасні види зброї, вклю-
чаючи апаратуру нічного бачення і 
найновіші засоби зв’язку та комуніка-
ції. Основні канали фінансування — 
участь у міжнародному наркотрафіку, 
контрабанда золота, зброї, коштовного 
каміння, спонсорська допомога. Має 
широкі зовнішні контакти.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Колеман  Джон. Комитет 300. Тайны миро-
вого правительства. — М., 2001; Кузьмич А. Заго-
вор мирового правительства. — М., 1994; Менли 
Палмер  Хоп. Энциклопедическое изложение ма-
сонской, керметической, каббалистической и ре-
зенкрейцеровской символистической филосо-
фии. — Новосибирск, 1993; Марамарко Микеле. 
Масонство в прошлом и настоящем. — М., 1990; 
Політичний  словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Політологічний енциклопедич-
ний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна; В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003; Серис 
Ютен. Невидимые правители и тайные общества. — 
М., 1998.

М. Головатий

Ісламський фронт спасіння — 
неурядова релігійно-політична органі-
зація радикального напряму в ісламі, 
яка виникла в Алжирі. Первинні 
структури організації з’явилися в 70–
80-х роках ХХ ст., хоча організацій-
ний період завершився в 1989 р. зі 
створенням політичної партії, що ста-

Ісламський рух Узбекистану



255

вила завдання приходу до влади через 
вищі і муніципальні законодавчі орга-
ни. На парламентських виборах у 
грудні 1991 р. фронт добився значних 
успіхів, але після відміни їх підсумків 
(4 березня 1992 р.) був заборонений і 
перейшов на нелегальний стан. На та-
ких засадах І. ф. с. діяв в Алжирі і 
поза його межами. Внутрішні су-
перечності розпочалися з 1998 р. і 
призвели навіть до фізичного вини-
щення прибічниками твердої лінії, 
прибічників помірної і — навпаки. 
Наприкінці 1999 р. прибічникам по-
мірної лінії було оголошено державну 
амністію. Характерною особливістю 
І. ф. с. є те, що приблизно 50 % вищо-
го і середнього ешелонів керівництва 
становлять імами мечетей. Чисель-
ність — невідома. Збройне крило 
І. ф. с. — Армія ісламського спасіння, 
діє самостійно.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер 
Неста Х. Всемирная революция. Заговор против 
цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 
2001; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого 
та О. В. Антонюка. — К., 2005; Сенченко М. І. Ла-
тентні структури світової політики. Нариси з конспі-
рології. — К., 2003; Серис Ютен. Невидимые пра-
вители и тайные общества. — М., 1998.

М. Головатий

Ісламський фундаменталізм — 
релігійно-політичний рух, прибічники 
якого обстоюють суворе дотримання 
Корану та поширення ісламу на 
всій Землі. Немусульмани помилково 
ототожнюють І. ф. із тероризмом, 
діяльністю організацій на зразок Аль-
Каїди, яку очолює Усама Бен-Ладен 
(нар. 1957 р.). З позиції деяких му-
сульман це лише визнання фундамен-
тальних джерел ісламу — Корану і 
Суни. Насправді ж фундаменталісти 
виступають не лише за суворе дотри-
мання Корану і шаріату (ісламського 
права), а й ратують за повернення їх 
основоположних постулатів до серед-
ньовічної редакції, коли іслам процві-
тав у могутніх країнах. На думку при-
хильників фундаменталістських пог-
лядів, іслам у ХХ ст. відчув загрозу 
своєму існуванню, що нібито походить 
із Заходу й економічна експансія яко-

го зумовила занепад мусульманських 
країн, а вплив західних ідей націо-
налізму, соціалізму, лібералізму та де-
мократії зробив окремих мусульман 
віровідступниками. Іслам, твердять 
активісти руху, це не лише релігія, а й 
політична ідеологія, спосіб життя. 
Звідси їхні вимоги інтенсивного по-
новлення й утвердження власних 
культурних форм соціального буття, 
який і вимагає делігітимації існуючих 
у мусульманських країнах квазієвро-
пейських режимів і форм політичного 
устрою, протидії проникненню в ре-
гіон ісламського світу західних цін-
ностей. Сучасний І. ф. позбавлений 
внутрішньої єдності. Йому притаманні 
внутрішні ідеологічні суперечності, 
зумовлені релігійно-громадською на-
лежністю (суперечності між сунітами і 
шиїтами не обмежуються сферою тео-
логічних дискусій, а часто переносять-
ся у сферу політики, суспільного жит-
тя загалом зумовлюючи навіть крово-
пролиття, як це спостерігається в 
Іраку), мірою радикалізації поглядів 
їх носіїв. І. ф. має радикальні і помір-
ковані організації, розрив між якими 
значно збільшився, порівняно з 80–
90-ми роками ХХ ст. і виражається в 
розбіжностях ідеологічного, тактично-
го і структурного порядку. Практична 
діяльність І. ф. різноманітна як за ме-
тодами її здійснення, так і за конкрет-
ними формами — це насильницькі і 
ненасильницькі, легальні й нелегаль-
ні, традиційні й сучасні методи бороть-
би. Перевага тим чи іншим методам 
надається залежно від політичної 
орієнтації фундаменталістської орга-
нізації чи групи, конкретної політич-
ної ситуації країни, в якій ця група 
діє. Особливу тривогу викликають те-
рористи-фундаменталісти, оскільки ні 
співробітництво з ними, ні практика 
насильницького припинення їхньої 
діяльності, ні спроби перекрити дже-
рела фінансування не дають бажаних 
(задовільних) результатів. Тимчасо-
вий характер має й успіх антитерорис-
тичних акцій, який часто об’єктивує 
контрдії з боку радикально налашто-
ваних бойовиків. Крім того, деякі вес-
тернізовані режими мусульманських 
країн користуються послугами фунда-
менталістів далеко за межами власних 
держав (наприклад, у Лівії, Сирії, 
Йорданії, Марокко, Алжирі, Саудівсь-
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кій Аравії та ін.) для вирішення зов-
нішньо-політичних завдань. Така под-
війна політика антитерористичних 
сил в особі урядів частини як захід-
ноєвропейських, так і мусульмансь-
ких країн не сприяє зниженню актив-
ності радикального крила фундамен-
талістів.

Див. також: Ісламізм, Джихад.

Исак Ф. Быть мусульманином. — М., 2002; 
Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышле-
ния. — М., 1990; Максуд Р. Ислам. — М. 1998.

А. Черній 

Історична пам’ять — найважли-
віший компонент духовної сфери ет-
нічної спільноти, що дає змогу підтри-
мувати безперервність етнічної еволю-
ції, спадкоємність історичного досвіду, 
передавати накопичене багатство ет-
нічних (національних) цінностей на-
ступним поколінням. В І. п. вирізня-
ють загальноетнічний (національний), 
локальний (окремі етнічні (національ-
ні) групи) та особистісний рівні, яким 
відповідає колективна, групова й ін-
дивідуальна форми І. п.

Для І. п. як наукової категорії при-
таманні такі ознаки: постійний розви-
ток, вибірковість, наступність, пер-
соніфікований характер, можливість 
набуття парадоксальних виявів.

У механізмі формування І. п. про-
відне місце посідають: 1) соціальний 
досвід відповідної спільноти; 2) етніч-
ний стереотип аксіологічного (цінніс-
ного) забарвлення, за допомогою яких 
створюється узагальнений, емоційно-
насичений образ етнічної групи або її 
представників, сформований історич-
ною практикою міжетнічних стосун-
ків. Етностереотип відіграє важливу 
соціальну роль як чинник консолідації 
та фіксації етнічної групи. Серед ет-
ностереотипів виокремлюють автосте-
реотипи (думки, судження, оцінки 
стосовно власної етнічної групи) та ге-
теростереотипи (сукупність оцінних 
суджень стосовно інших етносів); 3) іс-
торична традиція, яка уособлює сукуп-
ність стандартів поведінки, що переда-
ються через механізми спадковості 
(ієрархію стереотипів, культурних ка-
нонів, політичних і господарських 
форм, світоглядної системи, що харак-
терні для певного етносу); 4) емоцій-
ний компонент (до І. п. імплементу-

ються історичні події, факти, явища та 
інші, що викликали найбільше емо-
ційне напруження — великі досягнен-
ня та втрати, перемоги і поразки); 
5) історична наука, яка здійснює на 
І. п. раціоналізуючий вплив.

Науковці виокремлюють такі типи 
І. п.: а) безпосередню, яка характери-
зується як коротка історична пам’ять, 
що притаманна учасникам та свідкам 
історичних подій. Її характерними оз-
наками є нестійкість, неусталеність, 
обмеженість часом людського життя, з 
постійно прогресуючою амнезією; 
б) наукову, яку імплементовано до на-
укової думки і відзначено як змісто-
вою стороною, обсягом, так і зворот-
ним потужним впливом на масову сві-
домість; в) міфологічну, як історичний 
аспект, який міститься у легендах і мі-
фах; г) постійно відтворювану історич-
ну пам’ять широких верств населення, 
різноманітних спільнот та окремих 
осіб, яка формується під впливом нау-
кової думки, освіти, засобів масової ін-
формації, міфології, власного та сус-
пільного досвіду, родинного вихован-
ня, громадської думки тощо.

Як своєрідний духовний потенціал 
етнічної спільноти І. п. є не лише інте-
лектуальним і емоційним відображен-
ням подій минулого, а й водночас як 
звернена до досвіду сьогодення та май-
бутнього етносу, країни, держави.

І. п. як фундаментальна властивість 
людини і людського суспільства від-
творювати минуле особливо актуалі-
зується і активізується в переломні, 
кризові епохи, коли буття етносу за-
знає серйозних, суворих випробувань. 
Підвищену увагу українців до минуло-
го, до своїх коренів можна розглядати 
як запізнілу реакцію на тривале іг-
норування їхньої національної своє-
рідності в умовах тоталітаризму та 
пот реби нинішнього часу, коли в ук-
раїн ському соціумі відбувається транс-
формація духовних цінностей, со-
ціальних інститутів і моральних регу-
ляторів поведінки, формується нова 
соціально-економічна і політична сис-
теми суспільства.

Историческая  память: преемственность и 
трансформации (“круглый стол”) // Социс. — 
2002. — № 8; Масненко В. В. Історична пам’ять як 
основа формування національної свідомості // 
Укр. іст. журн. — 2002. — № 5; Полянський В. С. 
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Историческая память в этническом самосознании 
народов // Социс. — 1999. — № 3.

О. Антонюк

Історична самосвідомість — ду-
ховне надбання етносу, складова його 
національної самосвідомості. Включає 
в себе як знання про події, традиції, 
ідеї, теорії — все те, за допомогою чого 
народ (етнічна спільнота) усвідомлює 
своє минуле (тобто історичну пам’ять), 
так і його ставлення до цього історич-
ного багатства. У сукупності вони (це 
знання і ставлення) стають мотивацією 
поведінки етносу в суспільному житті. 
В історичній самосвідомості фактично 
віддзеркалена актуалізована історич-
на пам’ять, якою керується народ на 
шляху свого державотворення. У 
70-х — першій половині 80-х років на-
уковці помітили своєрідний етнічний 
парадокс. Він полягав у тому, що особ-
ливості етнічної культури стиралися, 
а етнічна самосвідомість людей поси-
лювалася. Численні соціологічні до-
слідження, проведені вченими, дали 
їм змогу пояснити це явище. Справа в 
тому, що національна самосвідомість 
етносу живиться і підтримується не 
лише елементами своєї традиційно-по-
бутової культури та національно особ-
ливими рисами професійної культури, 
а й такими важливими джерелами, як 
уявлення про територію свого прожи-
вання та історична пам’ять. У процесі 
досліджень, приведених у серпні 
1992 р. відділом етносоціології Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського 
АН України в різних регіонах респуб-
ліки, українці, відповідаючи на запи-
тання “Що саме, на вашу думку, най-
більше об’єднує вас із людьми своєї 
національності?”, насамперед зазнача-
ли мову. На друге за значенням місце 
вони поставили спільні зі своїм наро-
дом звичаї, обряди, пісні і на третє міс-
це — історію.

Національні почуття українців, що 
ґрунтуються на їхній історичній 
пам’яті, піднесли патріотичні настрої 
та розбудили національну гідність гро-
мадян України, сприяли ширшому за-
лученню їх до соціальної, політичної, 
економічної, культурологічної діяль-
ності, що стало виявом їхньої історич-
ної самосвідомості. На відміну від ін-
дивідуальної самосвідомості І. с. на те-

оретичному рівні існує не як продукт 
індивідуального життєвого досвіду, а 
передусім як загальновизнаний духов-
ний компонент, доступний і зрозумі-
лий для переважної частини членів ет-
нічної спільноти, відображений в 
офіційних документах, засобах масо-
вої інформації, літературі тощо.

В умовах здобуття Україною дер-
жавної незалежності та усвідомлення 
її громадянами місця своєї країни в су-
часному цивілізованому світі І. с. стає 
найважливішим елементом національ-
ної самосвідомості українців, основою 
національної ідентифікацій, стимулю-
ючим чинником, який разом із куль-
турною та мовною традиціями не лише 
зберігає цілісність українського етно-
су, а й сприяє побудові самостійної де-
мократичної держави. Крім того, І. с. 
забезпечує зв’язок, спадкоємність по-
колінь, наступність суспільного роз-
витку народу, створює підґрунтя для 
співробітництва людей у різних сфе-
рах суспільного життя.

Особливе місце у науковому обґрун-
туванні ролі і значення історичних 
фактів, подій і діячів у контексті на-
ціонального відродження належить ін-
телігенції. Її діяльність, як і благород-
ні зусилля, спрямовані на розвиток іс-
торичних знань та донесення їх до 
мільйонів людей, сприяє консолідації 
суспільства. Щоб І. с. стала справді 
масовою, вона має бути достатньою 
мірою поширеною серед усіх соціаль-
них верств етносу. Це можливо лише 
за певних умов, а саме: коли освіта 
стає загальнодоступною та коли забез-
печується широка участь засобів масо-
вої інформації, державних інституцій, 
громадських об’єднань у доведенні до 
народу його національної ідеї, об’єк-
тивного історичного минулого.

Антонюк О. В. Деякі питання формування істо-
ричної самосвідомості українського народу // Укр. 
іст. журн. — 1993. — № 11/12; Дробижева Л. М. 
Историческое самосознание как часть националь-
ного самосознания народов // Традиции в совре-
менном обществе. Исследования этнокультурных 
процессов. — М., 1990; Кресіна І. Українська на-
ціональна свідомість і сучасні політичні процеси 
(Етнополітологічний аналіз). — К., 1998.

О. Антонюк

Історія України як предмет кон-
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лат. front — протиборство, протисто-
яння) — явище гострого протистояння 
в поглядах і перманентний процес ан-
тагоністичної боротьби між представ-
никами різних напрямів в історіогра-
фії та історіософії України навколо за-
садних проблем буття української 
нації. Насамперед це стосується пи-
тань етногенезу українців, зароджен-
ня, формування і розвитку української 
державності від прадавніх часів до су-
часної доби. 

Процес конфронтації в історичній 
науці має багато причин як об’єк тив-
них, так і суб’єктивних. Серед об’єк-
тивних одне з головних місць посідає 
принцип розбіжності між історичним і 
логічним в теорії пізнання, де вони 
співвідносяться між собою як процес 
розвитку до його результату. При цьо-
му конфронтація має завершитися 
встановленням істини. В основі суб’єк-
тивних причин лежить недосконалість 
природи людини та її приватні чи сус-
пільні інтереси, що й призводить до 
свідомого чи несвідомого перекручу-
вання істини. Так, римський історик 
Тацит зазначав: “правду стали всіляко 
спотворювати: спершу з незнання дер-
жавних справ,... потім з бажання лес-
тити можновладцям, або навпаки з не-
нависті до них. Стосовно думки нащад-
ків, то до цього ставляться байдуже як 
хулителі, так і підлабузники”. Відтак 
головним предметом конфронтації в 
історії України є прагнення одних іс-
ториків укласти правдиву історію бут-
тя української нації, а інших — яко-
мога більше її викривити. Передусім 
це стосується проблеми етногенезу ук-
раїнців, де предметом конфронтації 
стали питання автохтонності (тубіль-
ності) українців в Україні, тяглості іс-
торії, визначення теренів розселення, 
расово-антропологічних особливостей, 
мови і писемності, вірувань, звичаїв, 
моралі, традицій, світогляду, ідеоло-
гії, суспільно-політичного і соціально-
економічного життя, національного 
державотворення, взаємин із сусідні-
ми етносами і світом загалом. Зважаю-
чи на драматизм і трагізм історії Ук-
раїни, що знайшло свій вияв у жорс-
токій боротьбі українців з ворогами і 
загарбниками різного штибу, не важко 
зрозуміти той сумний факт, що прав-
дивої історії України українці не ма-
ють і донині. Адже до кінця XX ст. 

фактично не існувало такої наукової 
дисципліни як “Історія України”. У 
більшості випадків вона була елемен-
том історії Польщі, Росії чи всесвіт ньої 
історії, де українці виступали таким 
собі курйозним феноменом у слов’ян-
ському чи великоросійському “морі”, 
чи немовлям у колисці “трьох братніх 
народів”, чи такими собі зайдами 
нізвідкіля після монголо-татарської 
навали, як їх змальовували карамзіни, 
погодіни та ін. 

Колоніальне становище України 
впродовж багатьох століть важким тя-
гарем тиснуло на всю суспільно-полі-
тичну думку українців. Панівні нації 
держав-метрополій прагнули знищити 
основні підвалини нашої духовності — 
мову, філософію, історію. Тому такі 
ґрунтовні історичні праці як ”Історія 
України-Руси” Грушевського, фунда-
ментальні дослідження Антоновича, 
Доманицького, Крип’якевича, Тер-
лецького, Яворницького, Кузича-Бе-
резовського та Шаяна стали гідною 
відповіддю усім тим, хто намагався пе-
реконати увесь світ, що, мовляв, ук-
раїнців не було, нема і бути не може. 

Нині предметів конфронтації в іс-
торії України теж не бракує. Так, де-
які сучасні історики намагаються до-
вести, що Трипільська культура, дер-
жава Аратта чи всесвітньо відома 
пам’ятка “Кам’яна Могила” жодним 
чином не стосуються етногенезу ук-
раїнців і прагнуть віддати їх чужим 
народам, зокрема семітського кореня. 
Більше того, ці пам’ятки намагаються 
видати за плід міфотворчості. Однак у 
авторів цих вигадок бракує аргументів 
на свою користь. Щодо міфів, то їх має 
і шанує кожен етнос, бо вони теж нале-
жать до історії. Наприклад, євреї за 
допомогою міфів про свою “богооб-
раність” і “холокост” підкорюють нині 
світ. Звідси напрошується висновок: 
перемагає у житті той етнос, який опи-
рається на власну історію, реальну 
силу і свої міфи.

Григорій  Мусієнко. Україна для українців: хто 
за і проти. — К., 2003; Шаян В. Віра предків на-
ших. — Т., 1987.

Г. Мусієнко

Іудаїзм (іудейська релігія) — мо-
нотеїстична релігія з культом бога 
Яхве, національно-державна релігія 
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євреїв. І. склався на початку І тис. до 
н. е. в Палестині серед семітських на-
родів. І. притаманні: догмат про “бого-
обраність” єврейського народу; виз-
нання священних книг непогрішими-
ми; віра в месію і загробне життя. 
Більшість прихильників І. живуть в 
США та Ізраїлі. Основні положення І. 
зібрані в Талмуді. Талмуд (давньоєвр., 
від ламейд — вивчення) — зібрання 
догматичних релігійно-етичних і пра-
вових законоположень І., які склалися 
у ІV ст. до н. е. — V ст. н. е. Ідея бого-
обраності не дозволила І. вийти за 
межі єврейських племен навіть тоді, 
коли євреї були “розсіяні” по різних 
країнах. Причина цього саме в націо-
нальному характері І. В роки вави-
лонського поневолення І. стає ідейною 
основою боротьби євреїв за звільнення 
і відновлення власної державності. 
Така боротьба, очолена Мойсеєм, набу-
ла форми руху до повернення на Зем-
лю предків. Хоча на монотеїстичній 
інтерпретації І. наполягало багато біб-
лейських патріархів і пророків, утвер-
дження справжнього монотеїзму Біб-
лія пов’язує з ім’ям пророка Мойсея. 
Ім’я біблейського Бога Яхве (в іншій 
транскрипції — Ієгови) в перекладі оз-
начає Сущий. Спасіння народу, за І., 
принесе посланець, помазаник, месія, 
який прийде за велінням Яхве. Віра в 
месію у пророкуванні пророків стає ос-
новою І.: месія влаштує царство, де не 
буде ворожнечі і мучень, де вірні Богу 
матимуть мир і щастя, а над грішника-

ми вершитиметься суд Божий. Біблей-
ському пророку Мойсею приписують 
перші п’ять книг Біблії, так зване 
“П’ятикнижжя Мойсеєве”. Згідно з 
Біблією Мойсей ніби-то колись свій на-
род із землі рабства привів у вільну 
землю Ханаан. Бог Яхве вперше явив-
ся Мойсею на горі Хорів усередині па-
лаючого тернового куща — неопалимої 
купини, що стала хрещенням вогнем. 
На горі Сінай Бог ще раз явився Мой-
сею і продиктував десять заповідей, 
які Мойсей записав на великих 
кам’яних плитах — скрижалях. За 
Мойсеєм, головне, що вимагається від 
людини — це внутрішня вірність своїм 
ідеям, вірність моральній правді.
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відокремленість і групові привілеї. 
Спочатку термін “К.” був розповсю-
джений у деяких країнах Сходу, голов-
ним чином в Індії, де існували чотири 
провідних К.: Брахмани, Кшабрії, 
Вайшії, Шудри. Пізніше, наприкінці 
ХХ ст., під поняттям “К.” стали ро-
зуміти відсторонену, замкнену сус-
пільну групу, яка обстоює і захищає 
свої привілеї та інтереси і доступ в яку 
неможливий, або надто обмежений, ус-
кладнений. Вважається, що кастова 
система — це система насамперед со-
ціальної закритості, коли для окремих 
груп суспільства обмеженим є доступ 
до престижу і матеріальних засад жит-
тя. Це своєрідна ритуальна сегрегація, 
що одночасно підкріп люється прави-
лами ендогамії. Представники різних 
наук — політології, соціології, соціаль-
ної психології, культури та інших, по-
різному виокремлюють особливості 
феномена К. Так, М. Вебер, досліджу-
ючи індійське суспільство (1958), по-
давав К. як своєрідну ілюстрацію со-
ціального ранжування відповідно до 
авторитету, престижу, що й становило 
частину його аналізу групи паріїв. Со-
ціальна обмеженість, закритість каст 
робить їх привабливо-утаємниченими, 
хоча витоки К. як соціального явища 
треба шукати у процесі сегрегації ет-
нічних груп, або ж в ході професійної 
їх спеціалізації. К. в усіх випадках ре-
гулює доступ до ринку і соціального 
престижу в конкурентній і часто надто 
гострій боротьбі між окремими со-
ціальними групами. Вважають, що 
підвищений інтерес до К. пов’язаний з 
тим, що вона є певним протиставлен-
ням, альтернативою класу як принци-
пу соціальної стратифікації конкрет-
ного суспільства.

Канал мовлення — сукупність 
технічних засобів, призначених для 
трансляції теле-, радіопрограм на те-
риторію, зумовлену параметрами тех-
нічних засобів мовлення і визначеною, 
присвоєною частотою мовлення. К. м. 
призначений для трансляції теле-
радіопрограм більш як на половину об-
ластей України, визначається як за-
гальнонаціональний. Окремі К. м., що 
здійснюють трансляцію в регіонах, об-
ластях, населених пунктах можуть ут-
ворювати мережу мовлення для поши-
рення телерадіопрограм з одного цент-
ру.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Карельський союз Фінляндії — 
громадсько-політична організація.  
Створена у Фінляндії в 1948 р. з метою 
ревізії радянсько-фінського мирного 
договору 1944 р. і повернення території 
російської Карелії до складу Фінлян-
дії. Організація налічує близько 80 тис. 
активних членів та понад 200 тис. 
співчуваючих. Має велику кількість 
(понад 500) первинних організацій, в 
тому числі у РФ, США, Швеції, Авс-
тралії, Фінляндії та інших країнах. 
Військових формувань нині не має.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Каста (португ. castа — рід, поход-
ження від лат. castus — чистий) — зам-
кнена суспільна група, що зберігає свої 
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Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 
К., 2003; Даниленко В. И. Современный политоло-
гический словарь. — М., 2000; Малий етнополіто-
логічний словник / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, 
М. Ф. Головатий та ін. — К., 2005; Обушний М. І. 
Політологія: Довід. / М. І. Обушний, А. А. Ковален-
ко, О. І. Ткач / За ред. М. І. Обушного. — К., 2004; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Философский энциклопедический словарь. — М., 
1998; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. Социальная теория и 
кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Катаїб — військово-політична ор-
ганізація католицької (маронітської) 
общини Лівану. Створена в 1975 р. У 
70–80-х роках брала участь у грома-
дянській війні у складі блоку Лівансь-
кі Сили, з якої у жовтні 1988 р. вийш-
ла. Нині фактично є політичною пар-
тією лише з елементами колишніх 
бойових структур. Чисельність війсь-
кових формувань — близько тисячі ак-
тивних бойовиків (у 70-ті роки було 
близько 30 тис. осіб). На озброєнні в 
організації — легка стрілкова зброя, 
кулемети тощо. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Колеман 
Джон. Комитет 300. Тайны мирового правительс-
тва. — М., 2001; Сенченко М. І. Латентні структури 
світової політики. Нариси з конспірології. — К., 
2003; Серис  Ютен. Невидимые правители и тай-
ные общества. — М., 1998.

М. Головатий

Каудилізм — відповідна система 
врядування, яке здійснює каудильйо 
(від лат. capitellum — голова). Ка-
удильйо — це політичний бос або на-
чальник, лідер або шеф якоїсь полі-
тично окремої території. Вважається, 
що К. виник після 1810 р. як наслідок 
війн за незалежність у Латинській 
Америці. Ці війни істотно послабили 
іспанську колоніальну державу і 
викликали значні соціально-політичні 
конфлікти. Вакуум влади на окремих 
територіях заповнили каудильї, тобто 

регіональні воєначальники, які і стали 
певними гарантами порядку і стабіль-
ності.

Короткий оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Кахане шаї — екстремістське уг-
руповання. Створене в 70-х роках аме-
риканським равіном Меєром Кахане в 
Ізраїлі. Сам Кахане в 1990 р. був уби-
тий. К. ш. — бойове крило ультраорто-
доксальної партії Kach, яка діє нині і в 
Ізраїлі і за рубежем (в діаспорі). Голов-
на програмна мета організації — від-
творення біблейської держави Ізраїль. 
Має й інші назви: Терор проти терору 
(до 1983 р.), Щит (1983–1990), Пока-
рання невірних, Держава іудеїв, 
Поліція іудеїв, Голос іудеїв, Іудейсь-
кий легіон, Шляхи Тори. 13 березня 
1994 р. заборонена урядом Ізраїлю як 
терористична організація. Чисельність 
К. ш. точно невідома. Діє головним чи-
ном на Західному березі Йордану. На 
рахунку К. ш.: терор проти палес-
тинських арабів, організація масових 
акцій протесту проти політики уряду. 
Більшість зарубіжних філій діють на 
території США. Канали фінансування 
різні, традиційні, вимагаючи спон-
сорську до помогу співчуваючих орто-
доксальних єврейських організацій 
США, інших країн найперше Європи. 
Має свою систему засобів інформації, 
зовнішні контакти насамперед захисту 
євреїв (США).

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Зупинити 
злочинні дії організованого Єврейства. — К., 2005; 
Лапікура В. П. Кагал 2004 / В. Лапікура, Н. Лапі-
кура. — К., 2004; Мен Г. Г. Всемирное общество 
масонов: сущность и цели / О. А. Платонов. “Тер-
новый венец России. Тайная история масонства 
1731–1996” с незначит. сокращениями. — К., 
2003; Тласс,  Мустафа. Маца Сіону: Пер. з фр., 
англ. — К., 2004; Яременко  Василь. Україна в ле-
щатах сіонізму. — К., 2005.

М. Головатий

Кемалізм — ідеологія, яку обстою-
вав Мустафа Кемаль (1881–1938), відо-
мий в історії як Ататюрк, та його спод-
вижники, що створили Республіку Ту-

Кемалізм
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реччину. К. спирається на ідеали, що 
ґрунтувалися на прагматизмі та необ-
хідності одночасності. Основою К. є ре-
форми, здійснені в Османській імперії 
у ХІХ ст., що розпочалися в 1839 р. під 
загальною назвою Транзимат і породи-
ли так званих “молодих османів”. Піс-
ля них з’явилися “молоді турки”. Про-
ведені реформи сприяли істотній мо-
дернізації Туреччини, впровадженню 
нових, зарубіжних технологій і, голов-
не, — помітному формуванню нових 
соціальних класів — державних служ-
бовців, професійних військових тощо. 
У 1908 р. було сформовано Комітет єд-
ності і прогресу (політичний орган руху 
молодих турків), члени якого в 1932 р. 
очолили Республіку Туреччина, сфор-
мулювавши шість основних принципів 
кемалізму. Перший принцип полягав у 
тому, що: республіканській устрій, 
який потужно ширився у Європі після 
розпаду імперій, тісно поєднався з іде-
ями суверенітету, свободи і рівності 
громадян перед законом. Другий — 
наріжним каменем реформ стала секу-
ляризація, що означала відсутність дер-
жавної релігії та здійснення світського 
контролю над правом та освітою. Тре-
тій — це твердження, що націю визна-
чає загалом мова і тому вона без мови 
не матиме ніяких особливостей. Тобто 
мова мала сцементувати турок у єдину 
націю. Четвертий — наголошував на 
тому, що суверенітет народу можливий 
за умови взаємної відповідальності ін-
дивіда і держави (суспільства). 
П’ятий — реформування суспільства 
має здійснюватися у такий спосіб, щоб 
воно зайняло гідне, провідне місце се-
ред інших, розвинених суспільств. 
Шостий — держава має потужно вияв-
ляти себе в економіці, соціальній, 
культурній та освітній діяльності, об-
стоюючи загальнонаціональні, а відтак 
державні інтереси. Оскільки модерні-
зація Туреччини відбувалася після 
Першої світової війни, коли міжнарод-
не становище було неспокійним, а краї-
на недостатньо розвиненою тому, що 
організовувати урядування державою 
Мустафа Кемаль змушений був на ав-
торитарних засадах.

Короткий  оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Клан (від кельт. clan — нащадок) — 
а) родова община у шотландців та ір-
ландців; б) у широкому значенні — рід 
або група об’єднаних у гос подарському 
і побутовому відношенні родичів; в) у 
переносному — впливова група осіб, 
пов’язаних переважно спорідненістю, 
що зосередилися в тій чи тій ланці вла-
ди. К. є у будь-якій сфері життя і діяль-
ності. Так, надто поширені вони в еко-
номічній сфері — клани рокфеллерів, 
морганів, ротшильдів та інші — і відо-
мі своєю багаторічною і помітною фі-
нансово-економічною діяльністю. За-
звичай такі К. створюють світовий мас-
штаб компанії, концерни, об’єд нання, 
передаючи свій спадок і статки по ро-
динних каналах і зв’язках. У Рокфел-
лерів — це величезна нафтова імперія, 
в К. Морганів і Ротшильдів — фінансо-
во-промислові об’єднання тощо.

З поняттям “К.” у політиці, як і в 
економіці, культурі також пов’язані 
поняття “політичний клан” (об’єд-
нання політиків, що використовують 
далеко не позитивні прийоми, засоби, 
форми боротьби за владу), “кланові 
партії”. Легітимність кланових партій 
заснована на підтримці певними кла-
новими групами (кланами), інтереси 
яких вони в політиці й обстоюють. 
Такі специфічні політичні партії за-
звичай з’являються в малорозвинених 
суспільствах, які характеризуються 
недосконало сформованою політичною 
системою, при цьому боротьба за владу 
ведеться, головним чином, між клано-
во-олігархічними групами, які мають 
великі фінансово-матеріальні ресурси 
і можливості. Такі партії фактично не 
є класичними політичними партіями. 
Часто їх називають групами інтересів, 
оскільки люди в них об’єднуються не 
на основі спільних ідейних, духовних 
інтересів, а вигоди, матеріального ін-
тересу. Кланові партії також є захис-
никами кланово-корпоративних інте-
ресів. К. є в культурі, мистецтві, в зло-
чинній та іншій діяльності. 

Обушний М. І. Політологія: Довід. / М. І. Обуш-
ний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обуш-
ного. — К., 2004; Політологія: Слов.-справ. / 
М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; 
Сенченко Н. И. Невидимый заговор против челове-
чества. — К., 2007; Шведа Ю. Р. Політичні партії: 
Енцикл. слов. — Л., 2005. 

М. Головатий

Клан
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Класифікація етносів — поділ ет-
носів світу у змістовні групи залежно 
від тих чи тих характеристик, пара-
метрів (критеріїв) цього виду людей. 
Критерії класифікації виходять із су-
купності антропологічних ознак, 
спільного проживання на одній або 
кількох територіях, типу етнічної 
спільності, загальних особливостей по-
буту і культури, спільної історичної 
долі, мовної спорідненості тощо. Від-
повідно до цього підходу усі народи 
можна розмежувати за такими голов-
ними класифікаціями: географічною, 
расовою (антропологічною), етнічною, 
мовною (лінгвістичною), релігійною.

1. Географічна класифікація. Цей 
вид класифікації (його ще називають 
ареальним) враховує факт географіч-
ного сусідства народів, що відображає 
спільний характер їх проживання у 
межах будь-якої певної, насамперед 
величезної території. Така спільність 
простежується передусім у різних еле-
ментах матеріальної і духовної куль-
тури. Географічна класифікація ви-
користовується для виокремлення 
умовних географічних регіонів, у яких 
розселені різні народи світу: “народи 
Півночі”, “народи Кавказу”, “народи 
Океанії” тощо. Втім, таке групування 
народів можливе лише тоді, коли гео-
графічний принцип класифікації спів-
падає з етнічним, і широко засто-
совується, якщо охоплює величезні 
зони, в межах яких спостерігається 
його відносне узгодження з етнічним 
принципом. Слабкою стороною геогра-
фічного принципу є те, що він не дає 
вичерпної етнологічної характеристи-
ки народів про їхнє походження; про 
формування та господарський і куль-
турний спосіб життя; про рівень со-
ціально-економічного розвитку. То му 
географічна класифікація має допо-
міжний характер і використовується 
лише в разі збігу з групуванням на-
родів за іншими критеріями, тобто в 
межах великих регіонів.

2. Расова (антропологічна) класифі-
кація. Ця класифікація ґрунтується 
не на культурній, а на біологічній, 
гене тичній спорідненості між різними 
етнічними спільностями. В основі 
ра со вої класифікації лежить принцип 
поді лу народів за расами. Одним із 
засновників цієї класифікації є відо-
мий французький мандрівник-вчений 

Ф. Берньє, якому належить також ав-
торство самого терміна “раса”. Спіль-
ним для всіх класифікацій ХХ ст. є 
втілення принципу ієрархічного під-
порядкування при групуванні расових 
типів і вирішення питання щодо кіль-
кості основних рас. Існують різні пог-
ляди — від гіпотези про два основні 
расові стовбури (її автором є англійсь-
кий вчений Т. Гекслі, 1870 р.) до гіпо-
тези про 15 самостійних рас. Між 
цими крайніми поглядами лежить ши-
рокий спектр гіпотез, згідно з якими 
передбачається наявність трьох, чо-
тирьох і п’яти основних расових стов-
бурів. Науковці серед рас сучасних 
людей, що належать до одного виду 
Homo sapiens, насамперед виокремлю-
ють найбільші підрозділи, що їх зазви-
чай називають великими расами. Це 
європеоїдна (євразійська), монголоїд-
на (азіатсько-американська) і негро-
австралоїдна (екваторіальна). Багато 
дослідників замість єдиної еква-
торіальної раси виокремлюють дві са-
мостійні раси — негроїдну (африкансь-
ку) і австралоїдну (океанійську). Дум-
ку про існування чотирьох великих 
рас вважають нині найбільш обґрунто-
ваною. У зоні контактів великих рас 
існує низка перехідних (утворених у 
давні часи) і змішаних (утворених у 
новий час) рас. Змішування рас триває 
багато тисячоліть і становить безпе-
рервний і все більш прискорений про-
цес. Між расами, на відміну від ет-
носів, мов і релігій, дуже важко вста-
новити будь-які точні межі. Расові 
відмінності зазвичай добре помітні у 
далеко розміщених одна від одної груп 
людей і майже не розрізняються у по-
ряд розміщених. За приблизними 
підрахунками, європеоїди (переважна 
частина населення Європи і Австралії, 
велика частина населення Америки, 
Африки на Північ від Сахари, Перед-
ньої Азії й Індостану) становить 42,3 % 
усього народонаселення світу; монго-
лоїди разом з расовими типами півден-
но-азіатської групи (Східна, Централь-
на і Південно-Східна Азія, Північно-
Східна Азія) — близько 36 %; негроїди 
(Африка на південь від Сахари) — 
7,4 %; австралоїди (Океанія, деякі 
групи населення Південної і Південно-
Східної Азії) — 0,3 %. На частку змі-
шаних і перехідних форм припадає 
близько 14 % народонаселення світу. 
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Раси людини — це територіальні гру-
пи людей, які склались історично й 
поєднані спільністю походження, що 
виявляється у спільності другорядних 
щодо сутності людини зовнішніх спад-
кових фізичних ознак (колір шкіри, 
очей, волосся, ступінь виступання ви-
лиць, носа, товщина губ, зріст, проріз 
очей тощо).

Осмислюючи проблеми расової кла-
сифікації людства, науковці звертають 
увагу на низку аспектів. По-перше, за 
основними видовими, фізіологічними 
й психологічними особливостями 
людство єдине. Підтвердженням цього 
є те, що життєво важливі ознаки лю-
дини — структура мозку, особливості, 
пов’язані із прямоходінням, будова 
руки, будова голосових зв’язок, зоро-
вий та слуховий апарати та інше — не 
мають расових відмінностей. По-дру-
ге, расові відмінності не належать до 
біологічно важливих особливостей по-
будови людського тіла і виявляються у 
порівняльно невеликій кількості оз-
нак. По-третє, ці відмінності сформу-
валися не в процесі еволюції, а саме 
внаслідок пристосування до різних 
умов географічного середовища. Звід-
си витікає висновок, що всі раси одна-
ково здатні до культурного розвитку. 
По-четверте, духовно-культурне про-
гресування людства призводить до 
зменшення ролі біологічного фактора 
у його розвитку. По-п’яте, класифіка-
ція людей на раси не збігається з поді-
лом їх за етнографічними та мовними 
ознаками. Представників однієї раси 
можна зустріти серед різних націй, ет-
носів, мовних сімей, і, навпаки, до 
складу націй, етносу, мовної сім’ї 
 входять представники різних рас. 
По-шосте, біологічна і соціокультурна 
повноцінність усіх рас і змішаних груп 

доводить наукову безпідставність кон-
цепцій існування “вищих” і “нижчих” 
рас, які слугують обґрунтуванню ра-
сизму на практиці.

3. Етнічна класифікація. У сучас-
ному світі більшість науковців схо-
дяться на тому, що налічується понад 
2 тис. різних народів за національним 
складом, хоча в літературі можна знай-
ти й інші дані — близько 5 тис. Чи-
сельність народів коливається у широ-
ких межах — від багатомільйонних (за 
даними 1992 р., китайці (хань) — 
1120 млн, американці США — 
205 млн, бенгальці — 200 млн, бра-
зильці — 160 млн, росіяни — 150 млн, 
японці — 123 млн) до кількох сотень 
або навіть десятків осіб (андаманці-
мінкопії в Індії, тоала в Індонезії, бо-
токуди в Бразилії, алакалуфи і ямани 
в Аргентині і Чилі). 321 народ, чисель-
ність кожного з яких понад 1 млн осіб, 
становить 96,2 % усього населення 
Землі; втім, 79 найбільш великих на-
родів, чисельністю понад 10 млн осіб 
кожний, утворюють майже 4/5 насе-
лення світу (див. табл. 1).

Більшість країн світу — багатона-
ціональні. В окремих країнах прожи-
ває від кількох десятків до сотень на-
родів (Росія, Індія, Індонезія, Китай, 
Пакистан, Іран та ін.). Однонаціональ-
ні країни порівняно рідкісні (Японія, 
Корея, Бангладеш), деякі країни Євро-
пи (Португалія), Аравійського пів-
острова. Багато народів (курди, бе-
луджи, бенгальці, панджабці в Азії, 
фульбе, малінке в Африці та ін.) про-
живають у межах двох і більше дер-
жав.

4. Мовна (лінгвістична) класифі-
кація. Загальновизнаною вважається 
мовна (лінгвістична) класифікація на-
родів, згідно з якою вони групуються 

1. Групування народів за їхньою чисельністю (1992 р.)

Чисельність народів
млн осіб

Кількість  
народів

Загальна чисельність 
групи, млн осіб

% до загальної чисель-
ності населення світу

Понад 100
50–100
25–50
10–25
5–10
1–5

менш як 1
Разом

7
12
17
43
52

190
......
......

2075
890
580
825
480
421
209

5480

37,9
16,2
10,6
15,1

8,8
7,6
3,8

100,0
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за принципом мовної близькості. З ог-
ляду на те, що етноси і мови часто збі-
гаються, мовна класифікація стано-
вить одну з основ виокремлення етніч-
них спільностей і встановлення їх 
походження. Ця система використовує 
генеалогічну шкалу мов, за якою вони 
об’єднуються в сім’ї за ознакою спорід-
неності, що встановлюється при порів-
нянні словникового фонду та грамати-
ки. Мовні сім’ї поділяються на групи 
та підгрупи. Найпоширеніша у світі 
індоєвропейська мовна сім’я. 

До основних мовних сімей світу на-
лежать: дравідійська (Азія, Європа); 
алтайська (Азія, Східна Європа); ніге-
ро-кордофанська (Африка); ніло-сахар-
ська (Африка); китайсько-тибетська 
(Азія); тайська (Азія); австроазіатська 
(Азія); австронезійська, папуаська 
(Азія, Австралія, Океанія); індіанська 
(Америка).

Усе населення світу (5,7 млрд осіб) 
розмовляє від 2500 до 5000 мовами 
(точну цифру встановити неможливо 
тому, що відмінність між різними мо-
вами і діалектами однієї мови умовна). 
Серед них найбільше поширені 19 мов. 
Ними володіють 2/3 всієї кількості на-
селення. Кількість людей, які розмо-
вляють цими мовами, на початок 
1990 р. становить: 1) китайська (понад 
1 млрд 200 млн осіб); 2) англійська 
(420 млн осіб); 3) хінді і урду (320 млн 
осіб); 4) іспанська (300 млн осіб); 
5) російська (250 млн осіб); 6) бенгаль-
ська (170 млн осіб); 7) індонезійська 
(170 млн осіб); 8) арабська (170 млн 
осіб); 9) португальська (150 млн осіб); 
10) японська (120 млн осіб); 11) ні-
мецька (100 млн осіб); 12) французька 
(100 млн осіб); 13) пенджабська (82 
млн осіб); 14) італійська (70 млн осіб); 
15) корейська (65 млн осіб); 16) телуги 
(63 млн осіб); 17) маратха (57 млн 
осіб); 18) тамільська (52 млн осіб); 
19) українська (45 млн осіб).

Державна мова переважно визна-
чається офіційно за найчисленнішою 
нацією. У колишніх колоніях статус 

державної мови має мова метрополії 
(Франція, Великобританія, Порту-
галія).

1. Усього в Європі проживає понад 
60 народів, які на 9/10 належать до 
трьох основних груп індоєвропейської 
мовної сім’ї — германської, романсь-
кої та слов’янської (див. схему).

Території, де проживають народи 
цих груп:

1) слов’янська група займає Цент-
ральну, Південно-Східну та Східну Єв-
ропу; територію заселяють росіяни, 
українці, білоруси, поляки, чехи, сло-
ваки, серби, хорвати, чорногорці, сло-
венці, македонці, болгари. Генетично 
із слов’янською групою пов’язана лет-
то-литовська група, до якої належать 
литовці і латиші;

2) до германської мовної групи на-
лежать австрійці, німці, германо-
швейцарці, голландці, фламандці, 
люксембуржці, ельзасці, а також на-
роди, які спілкуються англійською мо-
вою (англійці та шотландці). Більша 
кількість представників кельтської 
групи також перейшла до спілкування 
англійською та французькою мовами 
(ірландці, бретонці, уельсці). Крім 
того, до складу цієї мовної групи нале-
жать датчани, ісландці, шведи, нор-
вежці та фарерці.

Представники германської мовної 
сім’ї займають Центральну, Західну та 
Північну Європу;

3) до романської групи належать 
італійці, французи, швейцарці, іспан-
ці, португальці, менш численні: італо- 
та франкошвейцарці, корсиканці, вал-
лони, каталонці, галісійці, румуни, 
молдавани.

Повсюдно у Європі живуть євреї, 
мова яких належить до індоарійської 
групи.

Зустрічаються в Європі так звані ві-
докремлені мови, якими спілкуються 
греки, албанці, представники народ-
ності басків (Північ Піренейського пі-
вострова в Іспанії). На Мальті в Серед-
земному морі живуть мальтійці, які 

Структура індоєвропейської мовної сім’ї

1) слов’янська 2) германська 3) романська
 група  група   група
4) індоарійська 5) кельтська 6) албанська 7) грецька
 група   група  група  група
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розмовляють на діалекті арабської 
мови, що належить до семітсько-ха-
мітської сім’ї.

Тюркомовне населення Європи (ал-
тайська мовна сім’я) представлене тур-
ками, чувашами, татарами, башкира-
ми, гагаузами.

До складу фінно-угорської групи 
уральської мовної сім’ї належать фін-
ни, саамі та угорці.

2. Понад 1000 народів земної кулі 
проживають в Азії. Вони перебувають 
на різних ступенях етнічного розвитку 
і належать до багатьох мовних сімей та 
груп: найчисленніших (китайці, бен-
гальці, японці та хіндустанці), так і 
численних племен, які налічують кіль-
ка сот осіб. 

На відміну від європейських країн, 
азіатські народи розмовляють мовами 
18 сімей. Це найрозмаїтіший в етніч-
ному відношенні регіон світу. Найчис-
ленніші мовні сім’ї Азії: китайсько-ти-
бетська (Східна Азія), індоєвропейська 
(північна частина Південної Азії, Іран, 
Афганістан), австронезійська (Індоки-
тай); численні, але досить ізольовані 
мовні групи, яким надається статус сі-
мей — це японці і корейці.

3. Етнолінгвістичний склад насе-
лення Африки також досить складний, 
він налічує близько 300–500 етносів. 
Майже половина населення континен-
ту належить до нігеро-кордофанської 
сім’ї, більш як третина — до афразій-
ської, інша частина — до ніло-са-
харської, койсанської сімей, і лише 
1 % населення спілкується мовами ін-
доєвропейської сім’ї.

На історію формування етнічного 
складу населення Африки вплинули 
масові переселення народів VІІ–ХІ ст. 
та в епоху середньовіччя. Колоніаль-
ний режим загальмував розвиток на-
родів цього материка. Після здобуття 
країнами Африки політичної незалеж-
ності в їх етнокультурному розвитку 
розпочався новий етап міжетнічної ін-
теграції не тільки споріднених на-
родів, а й народів, які різняться мо-
вою, культурою, рівнем соціально-еко-
номічного розвитку. В Африці можна 
зустріти всі види етнічних спільнос-
тей, від багатомільйонних націй (єгип-
тяни, алжирці, марокканці) до невели-
ких кочових племен, які і нині мають 
родовий устрій. Сучасні африканці все 
частіше називають себе не за належ-

ністю до певної етнічної спільності, а 
за назвою своєї держави — нігерійця-
ми, конголезцями тощо.

4. Етнолінгвістичний склад народів 
Америки має особливі історичні риси. 
До приходу європейців основна части-
на корінного американського населен-
ня була розселена в гірських областях 
південної Мексики і Анд (цивілізації 
ацтеків, інків). Більшу ж частину те-
риторії як Північної, так і Південної 
Америки заселяли нечисленні племе-
на. Така етнічна розрізненість спричи-
нила до їх винищення у процесі завою-
вання європейцями та розповсюджен-
ня великої кількості інфекційних 
хвороб. Лише найчисленніші народи 
змогли зберегти свою самобутність та 
етнічну територію (індіанці Мексики, 
басейнів Амазонки, Оріноко, крайньої 
Півночі Американського континенту).

Можна виокремити основні чинни-
ки, які вплинули на формування су-
часного етнолінгвістичного складу на-
селення Америки: європейська колоні-
зація Америки; ввезення рабів з 
Африки; корінне населення Амери-
канського континенту.

На сучасному етапі більшість країн 
Америки багатонаціональні. Понад 
100 народів розселені в США та Бра-
зилії, понад 50 — в Канаді, Мексиці та 
Аргентині, понад 25 — в Чілі, Колум-
бії, Перу, Болівії, Венесуелі. Досить 
розмаїтий лінгвістичний склад Амери-
канського континенту. Народи Північ-
ної і Центральної Америки спілкують-
ся мовами 14 мовних сімей, а Півден-
ної — мовами 4 мовних сімей.

Переважна частина населення роз-
мовляє мовами романської та гер-
манської груп індоєвропейської сім’ї 
(87 %).

5. Сучасне населення Австралії та 
Океанії складається з двох груп: або-
ригенів та нащадків вихідців із 
Єв ропи. Народи Австралії та Океанії 
спілкуються мовами 5 мовних сімей: 
індоєвропейської, австронезійської, 
мовами папуаських народів, авст ра-
лійських (аборигенних) народів та ок-
ремої мовної групи — японців. Внаслі-
док відособленості материка австралій-
ські корінні мови досить споріднені 
між собою, але зовсім відрізняються 
від інших мов світу. Те саме можна 
сказати і про папуаську мову народів 
Океанії.
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Народи австронезійської мовної сі-
м’ї в історико-культурному відношен-
ні поділяють на полінезійців (Схід і 
Південь Океанії), меланезійців (від 
о. Нова Гвінея до островів Фіджи) та 
мікронезійців (Марсіанські, Каролін-
ські та Маршалові острови).

Переважну частину населення Авс-
тралії, Нової Зеландії та Гавайських 
островів становлять нащадки пересе-
ленців з інших регіонів світу.

Понад 80 % населення Австралії — 
англоавстралійці, інша частина поді-
лена між англоновозеландцями та 
франкомеланезійцями. 

6. Конфесійна класифікація. Серед 
етноутворювальних чинників важливе 
місце належить релігії (від лат. 
religio — набожність, святощі, предмет 
культу). Існує два визначення сутності 
релігії як історичного явища і форми 
культури: теологічне і світське. Теоло-
ги під релігією розуміють те, що 
пов’язує людину з Богом: “Святе Пись-
мо”, культ та інші догмати, тобто це 
віра в реальне існування надприродно-
го. Світське трактування релігії міс-
тить у собі систему філософських, со-
ціологічних, культурологічних, пси-
хологічних знань та ґрунтується на 
історіософії й раціоналістичному під-
ході, позбавленому ознак ідеологізова-
них і містифікованих теорій. Розгля-
даючи релігійну (конфесійну) структу-
ру народонаселення світу, необхідно 
враховувати низку аспектів. По-пер-
ше, під час етнографічного й історич-
ного описів етнічних спільнот обо в’яз-
ково зазначають релігійну належність 
віруючих, оскільки релігія значно 
впливає на численні елементи ма-
теріальної і духовної культури народів. 
По-друге, хоча з виникненням світо-
вих релігій етнічні межі й перестали 
співпадати з релігійними, релі гія на-
віть в економічно розвинених країнах, 
де рівень виробництва, культури і осві-
ти високий, відіграє значну роль. 

До світових релігій належать: буд-
дизм, християнство й іслам. Одна з 
найдавніших релігій світу — буд-
дизм — утвердилася в Індії понад 2,5 
тис. років тому. Сповідує буддизм на-
самперед високі етичні норми (гідність 
людини, поведінка в суспільстві тощо).

Християнство як світова релігія 
тісно пов’язане з іудаїзмом. Воно заро-
дилося в середині І ст. н. е. у східних 

провінціях Римської імперії, на тери-
торії сучасного Ізраїлю, за глибокої 
кризи рабовласницького ладу. Хрис-
тиянство поділяється на три головні 
гілки: православ’я, католицизм і про-
тестантизм (останній складається з ба-
гатьох течій і сект — лютеранство, 
кальвінізм, англіканство, баптизм, ме-
тодизм та ін.).

На Аравійському півострові на по-
чатку VІІ ст. виник іслам (араб. букв. — 
покірність), що вважається наймолод-
шою релігією світу. Тих, хто сповідує 
цю релігію, називають відданими (з 
араб. — мусульманами, звідси друга 
назва ісламу — мусульманство). У Єв-
ропі ця релігія дістала назву “магоме-
танство” за зміненим іменем засновника 
Мухаммеда (Магомета). Батьківщиною 
ісламу є м. Хидксоз (між Синайським 
півостровом і Мексикою). Двома основ-
ними гілками ісламу є сунізм і шиїзм.

До основних релігійних форм нале-
жать також: ламаїзм, індуїзм, конфу-
ціанство, синтоїзм та місцеві тради-
ційні релігії. Кожна форма характери-
зується певними рисами. Основні з них 
розподіляються за континентами та-
ким чином: більшість населення Євро-
пи сповідує виключно християнство і 
його різновиди (католицизм, протес-
танство, православ’я). У кожній країні 
Європи зосереджені всі види христи-
янської релігії, але окремі її регіони 
характеризуються переважаннями од-
ного з трьох видів. Так, католики зосе-
реджені здебільшого у країнах Півден-
ної, Західної і Східної Європи; протес-
танти — в центральній, північній і 
західній частинах, а православні — на 
південному сході; Азія — осередок всіх 
світових і крупних релігій. Це іслам, 
буддизм і ламаїзм, індуїзм, конфу-
ціанство, синтоїзм, християнство. Му-
сульманство, що сповідує іслам охоп-
лює більшість країн за територією. 
Його сповідують в Індонезії, Росії, 
країнах Середньої Азії, Афганістані, 
Пакистані, Індії, Бангладеш та ін. 
Буддизм і ламаїзм охоплює більшу 
кількість населення (Китай, Монголія, 
Японія, Росія). Індуїзм характерний 
для Південної Азії, в основному Індії і 
країн, розташованих поблизу неї 
(Непал, Шрі-Ланка). Конфуціанство 
зустрічається в Китаї, а синтоїзм — 
в Японії. Лише на Філіппінах, Кіпрі, 
в Лівані, Ізраїлі, частково Індонезії 
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сповідують християнство; Африка 
поділена ніби на дві частини еквато-
ром і за релігією. Іслам сповідується 
переважно в північній, а протестантс-
тво — в південній частині.

У табл. 2 наведено дані про кіль-
кість послідовників основних релігій 
світу, які поділяються на такі, що 
вірують в одне головне божество (мо-
нотеїстична група), і таких, що сприй-
мають “пантеон” богів (політеїстична 
група).

Алексеев В. П. География человеческих рас. — 
М., 1974; Лингвистический энциклопедический 
словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е изд. — М., 
2002; Народонаселение: Энцикл. слов. / Гл. ред. 
Г. Г. Меликьян; Ред. кол.: А. Я. Кваша, А. А. Ткачен-
ко, Н. Н. Шаповалова и др. — М., 1994.

О. Антонюк 

Клерикалізм (від лат. clericalis — 
церковний) — активна соціально-полі-
тична церковна позиція щодо посилен-
ня релігійного впливу на всі сфери сус-
пільного життя, з одного боку, а з 
другого — втручання держави у цер-
ковне життя. Історично К. сформував-
ся в умовах зміцнення влади христи-
янської церкви. У католицизмі К. вия-
вив себе через намагання римської 
курії підпорядкувати собі світську вла-
ду у Західній Європі, а у право слав’ї — 
зверхністю візантійського імператора 
над Константинопольським патріар-
хом. Особлива активність К. виявилася 
з ХІХ ст., коли на арені політичного 
життя з’явилась комуністична ідеоло-
гія з її відкрито ворожим ставленням 
до релігії та церкви. Аби зберегти своє 
провідне місце в суспільному житті, 
прихильники К., не обмежуючись цер-
ковними структурами, почали створю-

вати свої політичні партії, молодіжні, 
жіночі профспілкові організації тощо. 
У ХХ ст. з’являються й набувають роз-
витку так звані політичні теології, які 
з різних позицій (“лівих”, “правих”, 
“поміркованих”) прагнули дати полі-
тичний вимір віри, життя церкви і 
віруючих. Серед “лівих” відомі христи-
янські варіанти “теології революції”, 
“теології визволення”, “екологічної тео-
логії” тощо. До “правих” різновидів 
“політичної теології” належать фунда-
менталістські рухи в різних конфесіях, 
до “поміркованих” — так звані гори-
зонтальні теології й теології “родового 
відмінку”, які мають справу з осмис-
ленням збереження довкілля, пробле-
мами соціального розвитку, природою 
комунікацій тощо. Останнім часом у 
політології набуває поширення понят-
тя так званого “позитивного клери-
калізму” для характеристики конс-
труктивної ролі тих чи тих церковних 
кіл у вирішенні нагальних й актуаль-
них політичних завдань. Позитивний 
політичний вибір конкретних церков і 
віруючих є основою для політичного 
діалогу віруючих і невіруючих, релігій-
них і нерелігійних інститутів, визначає 
принципи політики партій і рухів щодо 
релігії і церкви, політики церков і 
релігійних рухів у питаннях суспільно-
політичного життя. За таких обставин 
сучасний К. усе активніше поєднує свої 
сили із світськими інституціями, пос-
тупово набуваючи рис важливого еле-
мента політичної системи суспільства. 

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; Гарад-
жа В. И. Религиеведение. — М., 1998; Доусон К. 
Религия и культура. — СПб., 2000; Элиаде М. Ис-
тория веры и религиозных идей. — М., 2001.

А. Черній 

2. Послідовники основних релігій світу

Монотеїстичні, млн осіб Політеїстичні, млн осіб

Християнство — 1800, 
у тому числі 

католиків — 1000,
протестантів — 165

Індуїзм — 720

Мусульманство (іслам) — 900
із них

сунітів — 800, 
шиїтів — 100

Буддизм — 300

Конфуціанство — 180 Синтоїзм — 90

Клерикалізм
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Кліка (фр. clique — зграя, банда) — 
1) група людей, які об’єднуються зара-
ди корисливих і егоїстичних цілей 
(придворна К., реакційна К., воєнна 
К., правляча К. тощо); 2) намагається 
будь-якими методами і за всяку ціну 
досягти своїх корисливих цілей. 

Український радянський енциклопедичний 
словник. — К., 1987; Халіпов В. Ф. Власть: Крато-
логический слов. — М., 1997.

В. Волобуєв 

Козаче братство — козацька ор-
ганізація комбінованого (вважають 
кримінально-політичного) характеру. 
Створена в 1993 р. в м. Димитров Мос-
ковської області (РФ). У складі К. б. 
діють латентні боївки, що мають неза-
реєстровану зброю. Займається реке-
том проти торгово-комерційних струк-
тур вихідців із Кавказу, охороною ма-
сових заходів. Має контакти з 
громадськими організаціями комуніс-
тичного і націоналістичного характе-
ру.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Колоніалізм (фр. colonialisme, від 
лат. colonia — поселення) — система 
панування сильніших агресивніших 
країн (метрополій) чи націй над слаб-
шими, перетворюючи їх на залежні від 
них колонії. Більшість колоній нале-
жать до територій, що знаходяться да-
леко за межами країн, які їх такими 
зробили, але має місце й одноконти-
нентальність метрополій і колоній.

Політичною основою К. є примусо-
ве позбавлення права народів на само-
визначення. Серед основних методів 
реалізації політики К. вирізняють 
такі: воєнний (Англія колонізувала 
Індію, Бірму, Франція — Алжир, 
Росія — Кавказ, Середню Азію); до-
говірний — примусове нав’язування 
васальної залежності (Переяславські 
угоди Москви з Україною, Франції з 
Марокко); переселенський переїзд лю-
дей з метрополії до колоній (англійські 
переселенці в Америці чи Австралії, 
французькі — в Канаді, російські та 
німецькі — в Україні). Внаслідок полі-
тики К. наприкінці XIX ст. весь світ 

практично був поділений між “вели-
кими державами”. Про масштаби ко-
лоніальних завоювань можна мати 
уявлення порівнявши площі метро-
полій та колоній. Площа Британської 
імперії на той час становила 32,5 млн 
кв. км, а самої Англії — 309,8 тис. кв. 
км. Російська імперія була у півтора 
рази менша за Британську.

К., зародившись в античну добу у 
Греції та Римі, мав локальний харак-
тер. Його перетворення на світову сис-
тему почалося з розвитком капіталіз-
му, а передумовою стали “великі гео-
графічні відкриття”.

За політичним режимом колонії 
поділяються на дві групи: 1) несамо-
врядні (французька модель), де вся 
влада належить колоніальній адмініст-
рації з метрополії, чи представникам 
місцевої верхівки з дорадчими повно-
важеннями (англійська модель); 2) са-
моврядні, де представники влади оби-
ралися з населення колонії і мали об-
межені права у внутрішній політиці. 
Особливу групу становили “самостійні 
країни” (Китай, Туреччина, Афганіс-
тан) або республіки колишнього СРСР, 
які перебували у напівколоніальному 
становищі. Стимулювали К. метро-
полій такі чинники: розширення сфер 
впливу, отримання високих прибутків 
від експлуатації населення і викорис-
тання природно-сировинних ресурсів 
колоній, зміцнення військово-страте-
гічної позиції у світі. К., при рікаючи 
населення колоній на економічний і 
суспільно-політичний занепад, загро-
жував повною деградацією народів. 
Національно-визвольний рух проти К. 
у другій половині XX ст. підірвав “тра-
диційний” К. і ООН проголосила де-
кларацію про деколонізацію світу, 
внаслідок чого незалежність здобули 
близько сотні держав. Насправді сис-
тему К. цим не було зруйновано. Вона 
набула прихованих форм у вигляді 
Британської співдружності націй та 
Співдружності незалежних держав. 
Поряд з новотвореннями перебуває і 
Євросоюз, де владу контролює амери-
кано-ізраїльський транснаціональний 
капітал. Під впливом цього неоко-
лоніалізму опинилася і незалежна Ук-
раїна, яку, з одного боку, намагаються 
прибрати до своїх рук США та Ізраїль, 
а з іншого — Ізраїль та Росія. Ці дер-
жави вже загарбали все, крім землі. 

Колоніалізм
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Тому й стоїть на порядку денному рин-
кових реформ в Україні продаж землі 
та прилучення її до ЕС чи ЄЕП.

Політологічний  словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Комітет 300 — засновано в 1729 р. 
організацією BEIMC (Британською 
східно-індійською торговою ком-
панією) для проведення операцій з 
міжнародними банками, а також під-
тримки комерційних підприємств і 
торгівлі опіумом.

Нині К. 300 має у своєму розпоряд-
женні величезний бюрократичний апа-
рат, що об’єднує сотні наукових цент-
рів і офіційних установ, які керують 
широким спектром осіб та організа-
цій — від приватного бізнесу до урядо-
вих лідерів. Серед найбільших всесвіт-
ніх організацій, які контролюються К. 
300, є: “Американці за безпечний 
Ізраїль”, Більдерберзький клуб, Ка-
надський інститут міжнародних відно-
син, Рада міжнародних відносин, Ор-
ден “Череп і Кістки”, компанія 
“Брітіш петроліум”, орден “Бідні ли-
царі-тамплієри”, Соціалістичний ін-
тернаціонал, Герметичний орден “Зо-
лота зірка”, “Клуб четвертого стану 
свідомості”, орден “Великої матері”, 
Королівський інститут міжнародних 
справ, “Всесвітній сіонізм”, “Всесвітнє 
франкмасонство”, Всесвітня рада цер-
ков, “Чорний орден”, “Товариство 
Туле”, “Церква єдиного світового уря-
ду”, “Круглий стіл”, Тристороння ко-
місія і понад сто інших установ. 

До складу К. 300 входить багато та-
лановитих інтелектуалів, зібраних ра-
зом, щоб створити цілком тоталітарне 
й абсолютно кероване “нове суспільс-
тво”, яке насправді не є новим, тому 
що свої ідеї воно взяло із сатанинських 
культів. Мета такого “суспільства”, за 
який агітували масони Джордж Ору-
елл і Герберт Уеллс, — єдиний Світо-
вий уряд і єдина грошова система при 
постійних, а не виборних олігархах, 
які вибирають лідера зі свого середо-
вища у формі федеральної системи, як 
це було в середні віки. У цьому єдино-
му світі чисельність населення обме-
жуватиметься штучним скороченням 
кількості дітей на одну сім’ю, а також 
через хвороби, війни і голод, доки на 

всій Землі не залишиться 1 млрд лю-
дей, які приноситимуть користь прав-
лячому класу в чітко визначених галу-
зях діяльності.

Середнього класу не буде — тільки 
правителі і раби. Усі закони уніфікову-
ватимуться в межах юридичної систе-
ми світових судів, які використовува-
тимуть один і той самий кодекс зако-
нів, за виконанням якого стежитиме 
поліція єдиного Світового уряду, а 
об’єднані збройні сили єдиного світу 
силоміць впроваджуватимуть закони в 
усі колишні національні країни, не роз-
ділені кордонами. Фундаментом для 
діяльності такої системи має бути най-
сильніша держава: хто скориться єди-
ному Світовому урядові, отримає наго-
роду засобами для життя, а хто страй-
куватиме, того виморять голодом чи 
просто знищать, оголосивши поза зако-
ном. Прикладом для такої політики є 
нинішня ситуація Югославії та Іраку.

Економічна система ґрунтувати-
меться на правлінні олігархічного кла-
су, який дозволятиме виробляти рівно 
стільки продуктів харчування та пос-
луг, скільки потрібно для функціону-
вання таборів масової рабської праці. 
Всі багатства зосереджуватимуться у 
руках елітних членів К. 300. Кожній 
людині буде доведено, що її виживан-
ня цілковито залежить від держави. 
Світ управлятиметься за виконавчими 
декретами К. 300, які негайно набува-
тимуть сили закону.

Промисловість повинна бути пов-
ністю знищена разом з атомними енер-
гетичними системами. Тільки члени 
К. 300 та вибрані ними люди матимуть 
право розпоряджатися земними ресур-
сами. Сільське господарство буде ви-
куплено й підпорядковане виключно 
К. 300, а виробництво продуктів хар-
чування суворо контролюватиметься. 
Коли ці заходи дадуться взнаки, насе-
лення великих міст силоміць відправ-
лять у віддалені райони, а тих, хто від-
мовиться від’їжджати, знищать вип-
робуваними методами Світового уряду, 
за вказівками якого здійснював експе-
рименти над людьми Пол Пот у Кам-
боджі. 

За планами К. 300 майже 4 млрд 
“зайвих ротів” будуть знищені до 
2050 р. за допомогою обмежених війн, 
організованих епідемій, смертельних 
захворювань і голоду. Кількість елект-
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роенергії, харчів, води підтримувати-
меться на рівні, достатньому для при-
стойного життя насамперед білого насе-
лення Західної Європи та Північної 
Америки, а потім уже й інших країн. 
Населення Канади, Західної Європи та 
США скорочуватиметься швидше, ніж 
населення інших континентів, доки 
світовий рівень не досягне 1 млрд, серед 
якого 500 млн будуть японці і китайці, 
вибрані тому, що протягом багатьох 
століть вони звикли до регламентації 
населення й підпорядкування владі.

Час від часу штучно створювати-
меться дефіцит їжі, води та медичної 
допомоги, аби нагадати масам, що їхнє 
існування повністю залежить від доб-
рої волі К. 300.

Після знищення таких галузей про-
мисловості, як будівельна, автомобіль-
на, металургійна, важке машинобуду-
вання, окремі галузі будуть обмежені 
й перебуватимуть під контролем.

Розпалюватиметься ворожнеча між 
протилежними фракціями і групами, 
між арабами та євреями, африкансь-
кими племенами, росіянами та україн-
цями. Їм дозволять вести війни на ви-
нищення, але тільки під наглядом 
спостерігачів НАТО й ООН. Подібна 
тактика вже застосовувалася у Цент-
ральній та Південній Америці, в Юго-
славії. Ці війни триватимуть, доки не 
утвердиться Світовий уряд. Вони бу-
дуть організовані на всіх континентах, 
де живуть великі групи людей з різни-
ми етнічними і релігійними погляда-
ми, наприклад, сікхи, пакистанські 
мусульмани та індійські індуїсти, 
християни й іудеї. Етнічні та релігійні 
суперечності загостряться, а “врегу-
льовуватимуться” вони у процесі жор-
стоких конфліктів, які всіляко викли-
катимуться й заохочуватимуться.

Інформаційні служби та засоби дру-
ку контролюватимуться Світовим уря-
дом. Під виглядом “розваг” регулярно 
промиватимуться мізки, що вже прак-
тикується в окремих країнах. Діти, 
яких заберуть від “нелояльних бать-
ків”, отримуватимуть спеціальну осві-
ту, основне призначення якої — зро-
бити їх жорстокими. Молодь навча-
тимуть охоронній справі, щоб у 
майбутньому вони могли працювати в 
місцях ув’язнення.

Корпорації, банки та страхові ком-
панії К. 300 діють під єдиним управ-

лінням і контролем, який охоплює усі 
можливі аспекти стратегії та коорди-
нації дій. Так, Колеман зауважує, що 
“Комітет — єдина організована владна 
ієрархія у світі, що переважає всі уря-
ди й особистості, хоч би якими сильни-
ми й захищеними вони почувалися. 
Вона охоплює фінанси, оборону, а та-
кож політичні партії всіх кольорів і 
типів… Ця владна структура і центр 
влади далеко переважають владу кож-
ного окремого світового лідера і будь-
якого уряду, включаючи й уряд США… 
Комітет 300 — це абсолютно таємне то-
вариство, до складу якого входять 
представники недоторканного правля-
чого класу, серед них — королева Ве-
ликобританії, королева Нідерландів, 
королева Данії та королівські сім’ї Єв-
ропи. 

Немає жодного аспекту життя в 
Америці, який би не був під наглядом 
невидимого уряду Комітету 300 й не 
спрямовувався ним у “потрібному” на-
прямі. Немає жодного вибраного чи-
новника чи політичного лідера, який 
би не підкорявся його владі. Донині 
жодна людина не уникла жорстокої 
кари за непослух таємним правите-
лям, які не вагаючись демонструють 
“жахливі приклади” для інших, вклю-
чаючи й президентів США.

Необхідно збагнути, чому до 
ядерної енергетики така ненависть у 
всьому світі й чому для війни проти 
ядерної енергетики використовуються 
фіктивні “природоохоронні” рухи, 
створені й добре фінансовані “Римсь-
ким клубом”. Використовуючи ядерну 
енергетику, яка дає змогу виробляти 
величезну кількість дешевої електро-
енергії, країни третього світу поступо-
во могли б вийти з-під впливу США, 
стали б незалежними від фінансової 
допомоги різних фондів, а відтак — 
зміцнювати свій суверенітет. Елект-
ричний струм, вироблений на атомних 
електростанціях, — це ключ для виве-
дення країн, що розвиваються, з від-
сталості, яку прагне зберегти Комітет 
300. Зменшення іноземної допомоги 
означало б зменшення контролю за 
природними ресурсами країн третього 
світу. Саме ідея істинного самовизна-
чення країн, що розвиваються, була 
піддана анафемі як “Римським клу-
бом”, так і Комітетом 300, який стоїть 
над ним.

Комітет 300
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Джон Колеман. Комитет 300. Тайны мирового 
правительства. — М., 2004; Dr.  John  Coleman. 
Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee 
of 300. — Carson City. NV: America West Publi shers. — 
1992.

М. Сенченко

Комітет захисту демократії — 
громадсько-політична організація. 
Створена в 1994 р. в Домініканській 
Республіці. Засновниками були ради-
кальні елементи Домініканської виз-
вольної партії, які чинили силовий 
тиск і вимагали переглянути результа-
ти виборів. Організація налічує кілька 
сотень активістів, які мають на оз-
броєнні холодну і вогнепальну зброю. 
В 1994 р. К. з. д. був організатором ма-
сових безпорядків у країні, чинив під-
пали, блокував рух транспорту тощо. 
Про керівництво К. з. д. точних даних 
немає.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Комітети сільської оборони — 
громадські структури самооборони в 
Індії. Створені за підтримки уряду в 
населених пунктах штату Джемму і 
Кашмір для боротьби з бойовиками се-
паратистських угруповань. Хоча за-
гальна чисельність К. с. о. невідома, 
вважають, що кількість їх органі-
заційних структур становить понад 
2,5 тис., куди входить головним чином 
молодь. К. с. о. мають вогнепальну 
зброю, свою діяльність вони координу-
ють з відповідними урядовими силами 
в усіх 49 секторах безпеки на території 
штату.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Комплементарність (від лат. 
complementum — доповнення) — взаєм-
на відповідність, що забезпечує зв’язок 
структур у молекулярній біології (мак-
ромолекул, молекул, радикалів), які 
доповнюють одна одну. В етнологію 
термін “К.” увів російський історик, 
географ та етнолог Л. Гумильов (1912–
1996). В його концепції етногенезу К. 

експлікується як форма міжетнічних 
стосунків (ставлення до представників 
інших етносів на груповому й осо-
бистісному рівнях), носії яких (етноси) 
об’єктивно мають духовні риси, що до-
повнюють одна одну і суб’єктивно ус-
відомлюють цю доповнюваність як 
взаємну симпатію.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — 
М., 2002; Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей 
и природы. — М., 1993.; Комплементарность // 
Большая сов. энцикл.: В 30 т. — М., 1973. — Т. 12.

В. Ятченко

Комунальний засіб масової ін-
формації — друкований (газета, жур-
нал, бюлетень та ін.) або аудіовізуаль-
ний (радіо, телебачення, ТРК та ін.) 
засіб масової інформації, створений 
органами місцевого самоврядування 
осібно або спільно з місцевою держав-
ною адміністрацією як засновником 
(співзасновником) комунальної влас-
ності та відповідного фінансування з 
місцевого бюджету і статутом (про-
грамними цілями), в редакції якого 
передбачено, зокрема, інформування 
громади про діяльність цього органу та 
вищих органів державної влади. 

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Комуністична партія Таїлан-
ду — озброєна політична організація. 
Створена в 60-х роках у Таїланді. Забо-
ронена законом, діє нелегально. Склад 
керівництва, чисельність боєгруп, оз-
броєння, нинішній статус організації 
невідомі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Комюніке зустрічі європейсь-
ких міністрів, які відповідають за 
вищу освіту — зустріч, що відбулася 
за три роки після Сорбонської зустрічі 
та двох років після підписання відомої 
Болонської декларації 19 травня 
2001 р. у Празі. Учасники зустрічі, по-
зитивно оцінюючи кроки щодо євро-
пейської інтеграції в освіті, підтверди-
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ли своє бажання створити європейську 
зону вищої освіти до 2010 р., як зону 
високої мобільності та якості освіти. 
Було схвалено загальну тезу стосовно 
того, що вища освіта має розглядатися 
як велике загальносуспільне благо. В 
Комюніке йдеться про структуру ви-
щої освіти, що ґрунтується, головним 
чином, на двох ступенях — бакалаврат 
і магістратура; підтримку системи кре-
дитів типу ECTS, які забезпечують як 
перезалікову, так і накопичувальну 
функції; вдосконалення системи мо-
більності, що усуває перепони для 
пересування студентів і викладачів; 
забезпечення високої якості освіти, 
вдосконалення механізмів акредита-
ції/сертифікації і оцінки. Також в 
Комюніке зазначалося, що для Зони 
європейської вищої освіти істотне 
значення має стратегія навчання осо-
бистості впродовж усього життя. 
Міністри особливо наголосили на тому, 
що якість вищої освіти і наукових 
досліджень є і має бути важливішим 
визначальним чинником міжнародної 
привабливості і конкурентоспромож-
ності Європи загалом. 

М. Головатий

Конвенція (від лат. conventio — до-
говір, домовленість) — міжнародний 
договір з будь-якого соціального пи-
тання (наприклад, К. з охорони автор-
ських прав).

М. Головатий

Конвенція про боротьбу з диск-
римінацією в галузі освіти — між-
народно-правовий документ, схвале-
ний на одинадцятій сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО в Парижі 
14 грудня 1960 р. Згідно з цією К. на 
держави-учасниці покладаються зо бо-
в’язання створити такі системи освіти, 
які б забезпечували доступ до освіти на 
рівних правах будь-яких осіб чи груп 
осіб без дискримінації за ознаками 
раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії, політичних або інших переко-
нань, національного чи соціального 
походження. Конвенція складається з 
преамбули і 19 статей. У преамбулі 
сформульовано причини прийняття 
документа: по-перше, Загальна декла-
рація прав людини утверджує прин-
цип неприпустимості дискримінації і 
проголошує право кожної людини на 

освіту; по-друге, ЮНЕСКО на підставі 
свого статуту прагне встановити спів-
робітництво між націями для забезпе-
чення повсюдного дотримання прав 
людини і рівний для всіх доступ до ос-
віти; по-третє, ЮНЕСКО, виходячи з 
різноманітних систем освіти, прийня-
тих в окремих країнах, має не лише 
усунути дискримінацію в галузі осві-
ти, а й підтримувати загальну рівність 
можливостей і однакове до всіх став-
лення в цій галузі. У ст. І (п. 1) Кон-
венції розтлумачується термін “диск-
римінація”. Він охоплює будь-яке 
розрізнення, виняток, обмеження чи 
переваги за ознакою раси, кольору 
шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного 
або соціального походження, еконо-
мічного становища чи народження, що 
має за мету знищення чи порушення 
рівності ставлення в галузі освіти, зок-
рема: а) закриття для особи чи групи 
осіб доступу до освіти будь-якого типу 
чи ступеня; б) обмеження для них осві-
ти нижчим її рівнем; в) створення чи 
збереження різних систем освіти чи 
навчальних закладів для особи чи гру-
пи осіб, крім випадків, передбачених 
положенням ст. 2 цієї Конвенції; або 
г) становище, несумісне з людською 
гідністю, в яке потрапляє особа чи гру-
па осіб. У п. 2 цієї статті зазначено, що 
термін “освіта” стосується усіх типів і 
ступенів освіти й охоплює доступ до 
освіти, рівень і якість навчання, а та-
кож умови, в яких воно здійснюється. 
Ст. 2 фіксує низку положень, що не 
розглядаються як дискримінація у ст. 1 
цієї Конвенції, якщо вони допускають-
ся в окремих державах: а) створення 
та збереження різних систем освіти чи 
навчальних закладів для учнів різної 
статі у випадках, коли ці системи чи 
заклади забезпечують рівний доступ 
до освіти, коли їхній викладацький 
склад має однакову кваліфікацію, 
коли вони мають якісні приміщення 
та обладнання і дають змогу проводити 
навчання за однаковими програмами; 
б) створення чи збереження різних 
систем освіти або навчальних закладів 
за мотивами релігійного чи мовного 
характеру, які надають освіту, що від-
повідає вибору батьків або законних 
опікунів учнів, у разі, якщо включен-
ня в ці системи або вступ до цих за-
кладів є добровільним і освіта, яку 
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вони дають, відповідає нормам, визна-
ченим чи затвердженим компетентни-
ми органами освіти, зокрема щодо ос-
віти одного й того самого ступеня; 
в) створення чи збереження приватних 
навчальних закладів у випадках, коли 
їх метою є не виокремлення якої-не-
будь групи, а лише доповнення мож-
ливостей освіти, наданих державою, з 
умовою, що їх діяльність справді від-
повідає зазначеній меті і освіта, яку 
вони надають, відповідає нормам, виз-
наченим чи затвердженим компетент-
ними органами освіти, зокрема щодо 
норм освіти одного й того самого сту-
пеня. У ст. 3 Конвенції визначені 
зобов’язання держав-учасниць, які є її 
сторонами, щодо усунення чи запобі-
гання дискримінації, як-то: а) скасу-
вання всіх законодавчих постанов та 
адміністративних розпоряджень і при-
пинення адміністративної практики 
дискримінаційного характеру в галузі 
освіти; б) вжиття за потреби у законо-
давчому порядку заходів з тим, щоб 
усунути будь-яку дискримінацію під 
час прийому учнівської молоді до нав-
чальних закладів; в) у випадках визна-
чення плати за навчання, надання сти-
пендій і будь-якої іншої допомоги уч-
нівській молоді, а також дозволів і 
пільг для продовження освіти за кор-
доном, жодної різниці стосовно уч-
нівської молоді — громадян цієї краї-
ни — з боку державних органів, крім 
розрізнення їх за успіхами чи потреба-
ми; г) недопущення у випадках, коли 
державні органи надають навчальним 
закладам певні види допомоги, жод-
них переваг чи обмежень, що ґрунту-
ються виключно на належності учнів 
до певної групи; д) надання іноземним 
громадянам, які проживають на їх те-
риторії, такого самого доступу до осві-
ти, як і своїм громадянам. Зобов’я-
зання держав, які є сторонами Конвен-
ції, щодо розроблення і впровадження 
в життя загальнодержавної політики, 
яка використовує відповідно до націо-
нальних умов і звичаїв методи для за-
безпечення рівності можливостей і 
ставлення в галузі освіти, відображено 
в ст. 4. Сутність їх полягає в тому, щоб: 
а) початкова освіта стала обов’язковою 
і безплатною; середня освіта — в різно-
манітних її формах загальним надбан-
ням і забезпечення її доступності; 
вища освіта — доступною для всіх на 

основі повної рівності і залежно від 
здібностей кожного; забезпечення до-
тримання передбаченої законом обо-
в’язковості навчання; б) забезпечення 
у всіх державних навчальних закладах 
одного ступеня однакового рівня осві-
ти та рівні умови щодо якості навчан-
ня; в) підтримання і розвиток відповід-
ними методами освіти осіб, які не здо-
були початкової освіти чи не закінчили 
її, продовження їх освіти відповідно до 
здібностей; г) забезпечення без диск-
римінації підготовки до професії 
викладача. У ст. 5 наголошується, що 
держави-сторони вважають: а) освіта 
має спрямовуватися на всебічний роз-
виток людської особистості і на більшу 
повагу до людських прав та основних 
свобод; сприяти взаєморозумінню, тер-
пимості та дружбі між усіма народами 
і всіма расовими чи релігійними гру-
пами, а також розвитку діяльності 
ООН у галузі підтримання миру; 
б) батьки або законні опікуни повинні, 
по-перше, в межах, визначених зако-
нодавством кожної держави, вільно 
відправляти своїх дітей не в державні, 
а в інші навчальні заклади, що відпо-
відають мінімальним вимогам, вста-
новленим або затвердженим компе-
тентними органами освіти; по-друге, 
забез печувати релігійне та моральне 
виховання дітей відповідно до їхніх 
власних переконань; нікому не слід 
нав’язувати релігійного виховання, 
що не сумісне з їхніми переконання-
ми; в) за особами, які належать до на-
ціональних меншин, слід визнати пра-
во провадити власну освітню роботу, в 
тому числі керівництво школами, і 
відповідно до політики в галузі освіти 
кожної держави використовувати чи 
викладати свою рідну мову за тієї од-
нак умови, що: (І) здійснення цього 
права не заважає особам, які належать 
до меншин, розуміти культуру і мову 
всього колективу і брати участь у його 
діяльності і що воно не підриває суве-
ренітету країни; (II) рівень освіти в та-
ких школах не нижчий від загального 
рівня, встановленого чи затверджено-
го компетентними органами; (III) 
відвідування таких шкіл є факульта-
тивним. Держави-сторони зобов’язані 
при застосуванні цієї Конвенції, по-
перше, якнайповніше враховувати ре-
комендації, які Генеральна конферен-
ція ЮНЕСКО може прийняти для виз-
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начення заходів боротьби з різними 
аспектами дискримінації в галузі осві-
ти та заходів щодо забезпечення рів-
ності можливостей і ставлення в цій 
галузі (ст. 6); по-друге, повідомляти в 
періодичних доповідях, які вони пода-
ватимуть Генеральній конференції 
ЮНЕСКО в терміни і в формі, що вста-
новлюватимуться Конференцією, про 
законодавчі, адміністративні та інші 
заходи, вжиті ними для здійснення 
цієї Конвенції, зокрема про вироблен-
ня і розвиток загальнодержавної полі-
тики, згаданої в ст. 4, про досягнуті 
результати та перепони на шляху її 
втілення в життя (ст. 7). Ст. 8 регла-
ментує процедуру вирішення спірних 
питань, тобто спір між двома чи 
кількома державами — сторонами цієї 
Конвенції щодо тлумачення або засто-
сування Конвенції, який не врегульо-
вано шляхом переговорів, за відсут-
ності інших засобів врегулювання на 
прохання сторін передається для вирі-
шення Міжнародним Судом. Статті 9–
19 визначають порядок прийняття, 
ратифікації, приєднання, набрання 
чинності, порядок поширення, денон-
сування та перегляду змісту Конвен-
ції. Україна ратифікувала К. п. б. з д. 
в г. о., вона набрала чинності 19 берез-
ня 1963 р.

Андрущенко В. П. Освіта в діалозі цивілізацій: 
зростання комунікативної функції // Діалог цивілі-
зацій: нові принципи організації світу. Матеріали 
Всесвітньої конференції. Київ, 24 травня 2002 р. — 
К., 2002; Ван дер Венде М. К. Болонская деклара-
ция: расширение доступности и повышении конку-
рентоспособности высшего образования в Европе 
// Высш. образование в Европе. — 2000. — 
Т. ХХV. — № 3; Журавський В. С., Згуровський М. З. 
Болонський процес: головні принципи входження в 
Європейський простір вищої освіти. — К., 2003; 
Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і виз-
нання закордонних кваліфікацій і дипломів: Мо-
ногр. / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна. — К., 1997; 
Національна доктрина розвитку освіти України у 
ХХІ столітті. Проект. — К., 2001; Основні засади 
розвитку вищої освіти України в контексті Болонсь-
кого процесу (документи і матеріали 2003–
2004 рр.) / За ред. В. Г. Кременя. — Київ; Тер-
нопіль, 2004.

О. Антонюк 

Конвенція про захист прав і ос-
новних свобод людини (Європейсь-
ка конвенція з прав людини) — єв-

ропейський документ міжнародно-
правового характеру. Конвенцією було 
прийнято Радою Європи у Римі 4 лис-
топада 1950 р. Встановлює систему за-
хисту прав людини та контролю за її 
дотриманням. Складається з преамбу-
ли, 5 розділів і 66 статей. У І розділі 
наведено перелік прав і свобод, які га-
рантуються сторонами-учасницями 
кожній людині. Зокрема, в ст. 2 п. 1 
зазначено, що право кожної людини на 
життя захищається законом. Жодна 
людина не може бути умисно позбавле-
на життя інакше, ніж на виконання 
вироку суду, винесеного після визнан-
ня її винною у скоєнні злочину, за 
який законом передбачено таке пока-
рання. Позбавлення життя не розгля-
дається як порушення цієї статті, коли 
воно є наслідком неминучої потреби 
застосувати силу, а саме: а) під час за-
хисту будь-якої людини від незаконно-
го насильства; б) при здійсненні закон-
ного арешту чи запобіганні втечі лю-
дини, що законно перебуває під 
вартою; в) у діях, законно вчинених з 
метою придушення бунту або заколо-
ту. Зазначено також, що жодна люди-
на не може піддаватися нелюдському 
катуванню або такому, що принижує її 
гідність, а також поводженню чи пока-
ранню (ст. 3); перебувати у рабстві або 
в підневільному стані та бути принево-
леною до примусової чи обов’язкової 
праці (ст. 4). Акцентовано, що в цій 
статті термін “примусова чи обов’яз-
кова праця” не охоплює: а) будь-яку 
роботу, виконання якої, звичайно, ви-
магається під час ув’язнення, приз-
наченого відповідно до положень ст. 5 
цієї Конвенції, або під час умовно-
го звільнення з такого ув’язнення; 
б) будь-яку службу військового харак-
теру або в разі відмови від неї з релігій-
них чи політичних мотивів у країнах, 
де така відмова визнається, службу, 
визначену замість обов’язкової війсь-
кової служби; в) будь-яку іншу служ-
бу, що має виконуватися на випадок 
надзвичайного стану або стихійного 
лиха, яке загрожує життю чи благопо-
луччю суспільства; г) будь-яку роботу 
чи службу, яка є звичайним грома-
дянським обов’язком. Ст. 5 (п. 1) за-
свідчує, що кожна людина має право 
на свободу та особисту недоторкан-
ність. Жодна людина не може бути 
позбавлена волі інакше, ніж відповід-
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но до процедури, встановленої зако-
ном, у таких випадках: а) законне 
ув’язнення людини після її засуджен-
ня компетентним судом; б) законний 
арешт або затримання людини за неви-
конання законного рішення суду або 
для забезпечення виконання будь-яко-
го обов’язку, передбаченого законом; 
в) законний арешт або затримання, 
здійснені з метою забезпечення її при-
сутності перед компетентним право-
вим органом на підставі обґрунтованої 
підозри у скоєнні злочину або якщо 
обґрунтовано визнається за необхідне 
запобігти скоєнню нею злочину або її 
зникненню після його скоєння; г) за-
тримання неповнолітньої людини на 
підставі законного розпорядження з 
метою виховного нагляду або законне 
затримання неповнолітньої людини з 
метою забезпечення її присутності пе-
ред компетентним правовим органом; 
г) законне затримання людей для за-
побігання поширенню інфекційних за-
хворювань, людей психічно хворих, 
алкоголіків, наркоманів чи бродяг; 
д) законний арешт або затримання лю-
дини, здійснені з метою запобігання її 
незаконному в’їзду в країну, або люди-
ни, стосовно якої вживаються заходи з 
метою депортації чи екстрадиції. У 
пунктах 2 і 3 зафіксовано права кож-
ної людини у разі її арешту: по-перше, 
її негайно сповіщають зрозумілою для 
неї мовою про підстави арешту і будь-
яке обвинувачення проти неї; по-дру-
ге, вона негайно має постати перед суд-
дею чи іншою службовою особою, якій 
закон надає право здійснювати судову 
владу, і яка має право на судовий роз-
гляд упродовж розумного строку або 
на звільнення до початку судового роз-
гляду. Таке звільнення може зумовлю-
ватися гарантіями присутності у суді; 
по-третє, коли людина позбавлена волі 
внаслідок арешту або затримання, 
вона має право на швидкий розгляд су-
дом законності її затримання і на 
звільнення, якщо затримання є неза-
конним; по-четверте, кожна людина, 
яка стала жертвою арешту або затри-
мання з порушенням положень ст. 5, 
має право вимагати та отримати ком-
пенсацію. У ст. 6 (п. І) зазначено, що 
кожна людина при визначенні її гро-
мадянських прав та обов’язків або при 
висуненні проти неї будь-якого кримі-
нального обвинувачення має право на 

справедливий і відкритий розгляд уп-
родовж певного строку незалежним і 
безстороннім судом, створеним від-
повідно до закону. Судова постанова 
оголошується прилюдно, при цьому 
преса і відвідувачі можуть не допуска-
тися до залу засідань протягом усього 
судового розгляду чи якоїсь його час-
тини з метою збереження моральних 
засад, громадського порядку або націо-
нальної безпеки в демократичному 
суспільстві, коли того вимагають інте-
реси малолітніх чи захисту конфіден-
ційності особистого життя сторін, а та-
кож у разі неминучої потреби, коли, 
на думку суду, в особливих випадках 
привселюдність розгляду може зашко-
дити інтересам правосуддя. Права лю-
дини, звинуваченої у скоєнні кримі-
нального злочину, розкрито у п. 3 
(ст. 6). Вона має право: а) бути негайно 
і детально поінформованою зрозумі-
лою їй мовою про характер і причину 
обвинувачення проти неї; б) на наяв-
ність достатнього часу і можливостей 
для підготовки свого захисту; в) захи-
щати себе особисто чи використовува-
ти правову допомогу захисника на 
власний вибір або, якщо вона не має 
коштів для оплати правової допомоги 
захисника, отримувати її безоплатно, 
коли цього вимагають інтереси право-
суддя; г) допитувати свідків, які свід-
чать проти неї, або вимагати їхнього 
допиту, а також вимагати виклику і 
допиту свідків з її сторони на таких са-
мих умовах, що й свідків, які дають 
показання проти неї; д) отримувати бе-
зоплатну допомогу перекладача, якщо 
вона не розуміє і не розмовляє мовою, 
що використовується у суді. У Конвен-
ції зафіксовано також права людини 
на повагу до її особистого і сімейного 
життя, житла і таємниці листування 
(ст. 8); на свободу думки, совісті та 
релігії (ст. 9); на свободу виявлення 
поглядів (ст. 10); на свободу мирних 
зборів і свободу асоціації з іншими 
людьми, в тому числі право створюва-
ти профспілки та вступати до них для 
захисту своїх інтересів (ст. 11); на од-
руження і створення сім’ї згідно з на-
ціональними законами, які регулюють 
здійснення цього права (ст. 12). Ст. 14 
наголошує, що здійснення прав і сво-
бод, викладених у цій Конвенції, га-
рантується без будь-якої дискриміна-
ції за ознакою статі, раси, кольору 
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шкіри, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного або 
соціального походження, належності 
до національних меншин, майнового 
стану, народження або інших обста-
вин. У розділі II закріплено положен-
ня, яке визначає систему захисту прав 
людини і контролю за їх дотриманням. 
Ці функції покладено на два незалеж-
ні органи — Європейську комісію з 
прав людини (1954) та Європейський 
суд з прав людини (1959) (ст. 19). Роз-
діл III присвячено порядку функціону-
вання Комісії, яка здійснює свою 
діяльність на пленарних засіданнях. 
Вона може створювати палати, склад 
яких має бути не менш як із семи 
членів кожна. Палати покликані роз-
глядати подані заяви, які можуть роз-
бирати на основі встановленого преце-
дентного права чи які не порушують 
серйозних питань щодо тлумачення 
або застосування Конвенції. Комісії 
надано право створювати комітети, 
кожний з яких складається щонаймен-
ше з трьох членів — із повноваження-
ми, дійсними за одностайного голосу-
вання, ухвалювати рішення про не-
прийнятність або вилучення з реєстру 
справ заяви, коли таке рішення може 
бути прийняте без подальшого розгля-
ду. Палата або комітет можуть у будь-
який час відмовитися від своєї юрис-
дикції на користь пленарного засідан-
ня Комісії, яка також має право 
віддати розпорядження про передання 
на її розгляд будь-якої заяви, надісла-
ної до палати або комітету (ст. 20). 
Процедуру створення Суду та регла-
мент його роботи сформульовано в роз-
ділі IV. Члени Суду обираються Кон-
сультативною асамблеєю на термін 9 
років більшістю поданих голосів із 
списку осіб, висунутих членами Ради 
Європи; кожний член Ради висуває 
трьох кандидатів, з яких принайм-
ні два мають бути його громадянами 
(ст. 39). Суд обирає свого Голову і од-
ного або двох заступників терміном на 
три роки, які можуть бути переобрані 
(ст. 41). Для розгляду кожної справи, 
переданої до Суду, створено палату з 
дев’яти суддів. Членом палати ex-
officio стає суддя — громадянин будь-
якої держави, яка є однією із спірних 
сторін, а в разі його відсутності особа, 
яка визначається на вибір цієї держа-
ви і засідає як суддя. Решта суддів виз-

начаються Головою Суду способом же-
ребкування перед початком розгляду 
справи (ст. 43). Останній, V розділ, 
регламентує порядок підписання, ра-
тифікації та денонсації державами цієї 
Конвенції (ст. 57–66).

О. Антонюк 

Конвенція про зловживання в 
галузі міграції і про забезпечення 
працівникам-мігрантам рівності 
можливостей і повернення — прий-
нята в Женеві Адміністративною Ра-
дою Міжнародного бюро праці Гене-
ральної конференції Міжнародної 
 Організації праці. Основна ідея Кон-
венції — захист інтересів громадян 
(працівників), які працюють за кордо-
ном і у зв’язку із зобов’язанням МОП 
сприяти повній зайнятості громадян 
також шляхом “пересування робітни-
ків, включаючи міграцію з метою вла-
штування на роботу”. Розділ І К. міс-
тить статті щодо зловживань у галузі 
міграції. Кожний член ООН (країна), 
відповідно до цієї Конвенції (ст. 2) має 
самостійно і систематично вивчати си-
туацію і визначати, чи є на її території 
незаконно найняті робітники-мігран-
ти, чи існують міграційні рухи робіт-
ників по її території. Ст. 3 зобов’язує 
Членів Організації вжити усі необхідні 
дії і заходи в межах своєї юрисдикції і 
в співробітництві з іншими Членами 
Організації: а) для припинення таєм-
ного пересування мігрантів, які шука-
ють роботу і незаконного їх найму; 
б) для протидії організаторів незакон-
ного або таємного пересування мігран-
тів, які шукають роботу, а також про-
тидії тим, хто наймає робітників, що 
емігрують, порушуючи відповідне за-
конодавство. Такі заходи слід застосо-
вувати як на національному, так і між-
народному рівнях. Кожен Член Ор-
ганізації (ст. 10), для якого ця 
Конвенція є дієвою, зобов’язаний 
розробити і здійснити національну 
політику, спрямовану на сприяння і 
гарантію за допомогою методів, що 
відповідають національним умовам і 
практиці, а також вживати заходи 
щодо створення рівних можливостей і 
повернення працівників-мігрантів. 
Рівні можливості цієї Конвенції перед-
бачені для: працівників прикордонних 
районів; артистів і представників віль-
них професій, що в’їхали в країну на 
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короткий термін; моряків; осіб, що 
прибули спеціально з метою отриман-
ня підготовки або освіти; службовців 
установ або підприємств, що були 
тимчасово допущені в цю країну для 
діяльності на прохання їх наймача для 
виконання спеціальних функцій або 
завдань на обмежений і визначений 
період і які, по завершенню виконання 
завдання, своїх функцій, мають зали-
шити країну. Ст. 12 Конвенції перед-
бачає, що Члени Організації (країни) 
будуть: максимально сприяти діяль-
ності організацій роботодавців і пра-
цівників у справі забезпечення рівних 
можливостей і повернення, і прийма-
тимуть відповідні політико-правові 
 рішення на національному рівні; від-
мінять будь-які законоположення і 
змінять будь-які адміністративні роз-
порядження або практику, які не-
сумісні з такою політикою; вживати-
муть заходів з тим, щоб сприяти і за-
охочувати зусилля працівників-міг-
рантів і їхніх сімей, спрямовані на 
збереження їхніх національних та 
етнічних особливостей, культурних 
зв’язків з країною походження, вклю-
чаючи можливість надання дітям пев-
них знань їхньої рідної мови; гаранту-
вати рівність щодо умов праці усім 
працівникам-мігрантам, які викону-
ють однакові операції, якими б особли-
вими не були умови їхньої зайнятості.

Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, 
регіональний та національний виміри: (Понятійний 
апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): 
Енцикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Ри-
маренка. — К., 1998.

М. Головатий

Конвенція щодо ліквідації усіх 
форм дискримінації стосовно жі-
нок — прийнята резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН 34/180 18 груд-
ня 1979 р. Поняття “дискримінація 
стосовно жінок” визначає будь-яке 
розмежування, виключення або обме-
ження за ознакою статі, що спрямова-
не на послаблення або зводить нані-
вець визнання, користування або здійс-
нення жінками, незалежно від їхнього 
сімейного стану, на основі рівноправ’я 
чоловіків і жінок, прав людини і ос-
новних свобод у політичній, економіч-
ній, соціальній, культурній чи будь-
якій іншій сфері. Держави, що підпи-

сали (приєдналися) К., засуджують 
дискримінацію стосовно жінок, в якій 
би формі вона не виявлялася і беруть 
на себе обов’язок боротися з нею шля-
хом: а) включення прин ципу рівно-
прав’я чоловіків і жінок у свої націо-
нальні конституції або інше відповідне 
законодавство (якщо це ще не зробле-
но у цій країні); б) використання як за-
конодавчих, так і інших заходів, санк-
цій, що забороняють, унеможливлю-
ють дискримінацію стосовно жінок; 
в) встановлення юридичного правового 
захисту прав жінок на рівні з чолові-
ками і захисту їх у судовому порядку; 
г) утримання від здійснення дискримі-
наційних актів і дій стосовно жінок і 
гарантій, що державні органи та уста-
нови діятимуть відповідно до вимог К.; 
д) використання відповідних заходів 
щодо ліквідації дискримінації жінок з 
боку будь-якої особи, організації чи 
установи; е) зміни або відміни діючих 
законів, постанов, звичаїв і практики, 
які є дискримінаційними стосовно жі-
нок; ж) відміни усіх положень кримі-
нального законодавства дер жави, які є 
дискримінаційними стосовно жінок. 
К. ставить завдання перед державами, 
органами їх влади створити необхідні 
умови для збереження всебічного роз-
витку і прогресу жінок з тим, щоб га-
рантувати їм здійснення і користуван-
ня правами людини і основними свобо-
дами на основі рівності з чоловіками. 
Ставиться завдання прийняття держа-
вами-учасницями спеціальних за-
ходів, спрямованих на охорону мате-
ринства, включаючи заходи, які пе-
редбачені цією К. Держави-учасниці 
зобов’язуються вжити конкретних за-
ходів з метою зміни соціальних і куль-
турних моделей поведінки чоловіків і 
жінок, щоб досягти викорінення зви-
чаїв і утверджень, іншої практики, які 
ґрунтуються на ідеях неповноцінності 
або зверхності однієї статі над іншою, 
стереотипності щодо ролі чоловіків і 
жінок. Ст. 6 К. зобов’язує держави-
учасниці вжити усіх відповідних за-
ходів, включаючи законодавчі, для 
унеможливлення торгівлі жінками та 
експлуатації проституції жінок. Знач-
на кількість статей К. стосується за-
ходів, пов’язаних з ліквідацією диск-
римінації жінок у політичному, гро-
мадському житті. Так, у ст. 7 К. 
ставиться вимога забезпечити рівне 
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право жінок у: голосуванні на виборах, 
участі в референдумах; формуванні та 
здійсненні політики уряду, занятті дер-
жавних посад і забезпеченні держав-
ного управління; участі в діяльності 
неурядових організацій і асоціацій, 
які займаються проблемами суспіль-
ного і політичного життя країни. 
Рівноправ’я чоловіків і жінок від-
повідно з цією К. має забезпечуватися: 
наданням чоловікам і жінкам рівних 
прав у набутті громадянства, в тому 
числі й у наданні громадянства їхнім 
дітям; створенням рівних прав і мож-
ливостей на отримання освіти, про-
фесії; наданням рівних можливостей 
для заняття спортом, фізичною підго-
товкою, в отриманні різноманітної ін-
формації. Важливо, що К. (ст. 11) про-
голошує і закріплює рівність чоловіків 
і жінок у праці (зайнятість), професій-
ній підготовці, підвищенні кваліфіка-
ції і перепідготовці, користуванні різ-
ними соціальними пільгами і допомо-
гами, отриманні винагород та 
заохочень, охороні здоров’я, забезпе-
ченні безпечних умов праці, виході на 
пенсію. Так, К. забороняє звільнення 
жінок з роботи на підставі вагітності, 
відмову звільнення з роботи або надан-
ня відпустки по вагітності і пологам. 
Ст. 12 К. вимагає від держав-учасниць 
вжити певних заходів щодо ліквідації 
дискримінації стосовно жінок в охо-
роні здоров’я з тим, аби забезпечити 
рівні можливості в доступі до медично-
го обслуговування, плануванні роз-
мірів сім’ї. У ст. 14 К. вказується на 
необхідність предметного врахування 
проблем жінок, які проживають у сіль-
ській місцевості (доступ до управління 
регіонами, медичне забезпечення, ос-
віта, надання кредитів, займів, житло-
вих послуг та ін.). Ст. 16 К. регулює 
правовідносини чоловіка і жінки в об-
ранні шлюбу, народженні дітей, дог-
ляді за ними, усиновленні та здійснен-
ні опікунства над дітьми, розпоряд-
женні сімейним майном тощо. Для 
розгляду за ходом здійснення цієї К. 
створюється спеціальний Комітет по 
ліквідації дискримінації стосовно жі-
нок зі спеціальних експертів, які оби-
раються державами-учасниками. Ви-
бори членів Комітету відбуваються на 
засіданні держав-учасниць, яке скли-
кає Генеральний секретар ООН. Дер-
жави-учасниці мають надавати Гене-

ральному секретарю ООН для розгляду 
Комітетом доповіді про законодавчі, 
судові, адміністративні та інші заходи, 
прийняті з метою реалізації положень 
цього документа. К. не порушує нія-
ких положень національних законо-
давств окремих держав щодо рівно-
прав’я чоловіків і жінок, а держави-
учасниці зобов’язані вжити заходів 
для найповнішої реалізації прав, виз-
начених у цій К.

Большакова А. Ю. Гендер // Лит. энцикл. тер-
минов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — 
М., 2001; Гендерний розвиток у суспільстві: Конс-
пект лекцій. — К., 2004; Головченко В. Права жінок 
в Україні: під кутом міжнародно-правових стандар-
тів // Право України. — 1999. — № 7; Дмитрие-
ва Г. К. Международная защита прав женщин. — К., 
1985; Жінки  і чоловіки в Україні. Гендерна статис-
тика. — К., 1998; Жіночі права. Крок за кроком: 
Пер. з англ. / Упоряд. М. Шулер, Д. Томас. — К., 
1999; Загальна декларація прав людини // Наші 
людські права: Посіб. з жіночих людських прав: 
Пер. з англ. — К., 1996; Ильин Е. П. Дифференци-
альная психофизиология мужчины и женщины. — 
СПб., 2002; Клецина И. С. Гендерная социализа-
ция: Учеб. пособие. — СПб., 1998; Лавринен-
ко Н. В. Женщина: самореализация в семье и 
обществе (гендерный аспект). — К., 1999; Мель-
ник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетво-
рень. — К., 2004; Практикум по гендерной психо-
логии / Под ред. И. С. Клециной. — СПб., 2003.

М. Головатий

Конкурентна політика (від лат. 
concurrentia — змагання, суперниц-
тво) — економічний метод державного 
управління, який на сучасному етапі 
передбачає здійснення комплексу за-
ходів щодо формування ефективного 
конкурентного середовища, зменшен-
ня частки монопольного сектора в еко-
номіці, вдосконалення правил конку-
ренції, впровадження сучасних мето-
дів державного регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій, змен-
шення частки монопольного сектора у 
внутрішньому валовому продукті, а 
також метод захисту і підтримки кон-
куренції, розвитку її інституційного 
забезпечення.

З поняттям “К. п.” безпосередньо 
пов’язане інше — “конкурентна пар-
тійна система”. Це такий тип партій-
ної системи, що заснований на існу-
ванні свободи створення політичних 
партій і інститут свободи політичного 
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вибору, здійснюваного в межах сус-
пільства та праві опозиції пропонувати 
альтернативні рішення. Така ситуація 
утворилася в більшості нових держав 
на пострадянському просторі в перші 
роки після розпаду СРСР, в тому числі 
й в Україні, де виникло понад 130 
політичних партій різного ідейного, 
політичного спектра, що претендували 
на державну владу. За такої ситуації 
переможець не лише має цілковитий 
контроль над партійним керівниц-
твом, а й, як правило, виникає необ-
хідність широкого політичного блоку-
вання, утворення різноманітних полі-
тичних коаліцій, блоків. Фактично 
створена за таких умов політична вла-
да є легітимною, а процес прийняття 
рішень підконтрольним партії, або ко-
аліції (блоку), що спирається на волю 
масового суверена, висловлену ним у 
виборчій кампанії. Максимально від-
повідальною перед суспільством є і дер-
жавна влада, оскільки вона постає за-
вдяки зорганізованим у політичні пар-
тії суспільним групам. Існує також 
певна група політиків, лояльних до 
партії і відповідальних перед електо-
ратом. Вона посідає специфічне і особ-
ливе місце в широкому процесі сус-
пільно-політичних консультацій та 
переговорів, щодо прийняття соціаль-
но важливих рішень.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Консенсус (лат. consensus — згода, 
єдність, співучасть, узгодженість) — 
1) взаєморозуміння, згода з певного 
питання, досягнуті договірними сторо-
нами внаслідок попередньо проведе-
них переговорних процедур з метою 
розв’язання суперечливих проблем, 
усунення розбіжностей і прийняття 
умов, які задовольняють усі сторони; 
2) спосіб формування і прийняття ко-
легіальних рішень, актів, що ґрунту-
ються на засадах їх підтримання біль-
шістю тих, хто брав участь в їх опра-
цюванні, та відсутності заперечень 
проти прийняття рішення з боку хоча 
б одного з учасників; 3) прийняття рі-
шення або тексту договору на міжна-
родних конференціях і в міжнародних 
організаціях на основі спільної згоди 

учасників форуму без офіційного уз-
годження, за відсутності формально 
заявлених заперечень. К. — принцип, 
завдяки якому досягається консоліда-
ція суспільства як єдиного, цілісного 
організму, узгоджуються інтереси різ-
них суб’єктів діяльності, забезпечуєть-
ся “єдність багатоманітностей” і спря-
мовується все це на реалізацію планів, 
програм відповідно до прийнятих до-
мовленостей. Активно застосовується 
у внутрішній та зарубіжній політич-
ній, економічній і дипломатичній 
практиці. Основним законом К. є виз-
нання чужих інтересів як умови здійс-
нення інтересів власних, а принципи 
його — відмова від усунення супе-
речностей за допомогою сили; опрацю-
вання мирних засобів їх врегулюван-
ня; пошук інтегрованих або спільних 
цілей; утвердження атмосфери довіри; 
налагодження конструктивних пере-
говорів тощо.

Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенька. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004.

О. Антонюк

Консенсус політичний (від лат. 
consensus — згода, єдність, одностай-
ність) — а) спільність позицій, взаємна 
згода, єдність, збіг думок учасників, 
суб’єктів політичного процесу, полі-
тичної діяльності; б) прийняття полі-
тичного рішення або тексту угоди на 
основі спільної думки, без формально-
го голосування. К. п. ґрунтується на 
врахуванні думок кожної зі сторін, по-
шуку і визначенні у їх позиціях того 
спільного, що може поєднувати навіть 
протилежні сили. Іноді К. п. — це дов-
готривалий і складний процес ретель-
ного вивчення, обговорення і узгод-
ження думок, позицій, поглядів. Вио-
кремлюють фактично дві групи країн, 
які характеризуються докорінно від-
мінними консенсусними традиціями. 
До першої групи належать англосак-
сонські країни (Велика Британія, 
США, північноєвропейські країни). 
Тут сформувалася відносно однорідна 
громадянська культура і традиції не-
насильницького розв’язання наявних 
суперечностей через мажоритарне вря-
дування, коли офіційний курс визна-
чається переважно лише найвпливові-
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шими силами і більшістю. К. п. при 
цьому виявляється опосередковано, 
переважно у вигляді різноманітних 
формальних і неформальних механіз-
мів захисту прав меншості, існуванні 
спеціальних правил парламентського 
етикету, які потребують консенсусно-
го спілкування, що, зрештою, забезпе-
чує визнання меншістю волі більшості 
та повагу більшості до позиції мен-
шості. Інша група країн представлена 
так званими гетерогенними, або плю-
ральними, суспільствами. До неї нале-
жить більшість країн світу, населення 
яких є вкрай неоднорідним за своїми 
переконаннями. Тут традиції досяг-
нення консенсусу недостатньо розви-
нені. Тому ці країни застосовують ок-
ремі “консенсусні механізми” — “спів-
соціумні” або консенсусні системи 
врядування. Вони дають можливість 
реально залучати всі суспільні групи 
до управління державою та налагод-
ження реального, дієвого діалогу між 
ними у процесі практичного здійснен-
ня владних повноважень. Найбільш 
розвинені вони в Австрії, Бельгії, Ні-
дерландах, Швейцарії. Консенсусний 
характер правління у цих країнах за-
безпечується завдяки так званій ко-
аліційності органів влади, пропорцій-
ному представництву в них груп і 
 меншин суспільства, високій організо-
ваності та структурованості групових 
інтересів і широкій автономії сегмен-
тів соціуму. К. п. деякі країни вико-
ристовують у парламентській прак-
тиці. Так, у Генеральних Кортесах 
(парламенті) Іспанії регламентом пе-
ред бачена можливість прийняття рі-
шення через К. п. за пропозицією па-
лати, якщо опозиція його не запере-
чує. К. п. є одним з основних принци-
пів прийняття рішень або текстів 
договорів на міжнародних конферен-
ціях, нарадах та у міжнародних ор-
ганізаціях на основі спільної згоди їх 
учасників. У період “холодної війни” 
протистояння ядерних наддержав ро-
било волюнтаризм надто небезпечним, 
що сприяло посиленню політичної від-
повідальності та активізації пошуку 
взаємоприйнятних рішень. Розширен-
ня контактів між державами і явище 
глобалізації в сучасному світі законо-
мірно збільшує конфліктогенність 
людського світу, а тому К. п. завдяки 
пошуку “точок дотику” між суб’єктами 

конфлікту дає змогу забезпечити необ-
хідний високий рівень узгодженості і 
взаєморозуміння як у внутрішньому, 
так і в міжнародному житті. Він спри-
яє пошуку найприйнятнішого рішен-
ня для всіх суб’єктів переговорного 
процесу. К. п. як спосіб досягнення до-
мовленостей домінує у деяких органах 
ООН та міжнародних конференцій, які 
проводяться в межах ООН, та інших 
міжнародних організацій.

Запрудский Ю. Г., Симонов В. В. Социальные и 
политические конфликты. — М., 1996; Ковален-
ко Б. В., Пирогов А. И.,  Рыжов О. А. Политическая 
конфликтология. — М., 2002; Лебедева М. М. По-
литическое урегулирование конфликтов: Подходы, 
решения, технологии. — М., 1997; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 
2005; Природа, феноменологія та динаміка конф-
ліктів у сучасному світі. — Чернівці, 1993; Шве-
да Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 2005. 

М. Головатий

Консервативність етнічна — збе-
реження своїх національних традицій, 
світогляду, вірувань, історичної пам’я-
ті та культури, що є важливою умовою 
самозбереження та самоідентифікації 
етносу. Втрата того, що вирізняє етнос 
між інших, є втратою  самого етносу, 
який за висловом відомого соціолога 
та філософа М. Данилевського “пере-
творюється на етнографічний мате-
ріал”, тобто асимілюється і розти-
нається в інших етнічних культурах.

Г. Щокін

Консерватизм (фр. conservatisme, 
від лат. conservo — зберігати, охороня-
ти) — політична ідеологія і практика 
суспільно-політичного життя, яка 
орієнтується на збереження та постій-
не підтримання традиційних ціннос-
тей і морально-правових засад, що ле-
жать в основі сім’ї, нації, релігії та 
власності. Основними ідейними риса-
ми є: орієнтація на загальний мораль-
но-релігійний порядок, переконання 
про природну нерівність здібностей 
людей, упевненість у необхідності па-
нування моралі і закону як форм ін-
дивідуальної свободи, переконання, 
що суспільство вище окремого індиві-
да, а права людини випливають з її 
обов’язків. Консерватизм у політичній 
сфері обстоює конституційну демокра-
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тію, тобто змішану президентсько-пар-
ламентську (або гетьманську) форму 
правління; в економічній сфері — роз-
поділ власності (державна, муніци-
пальна, суспільна, приватна), а також 
розвиток ринку та здорової конкурен-
ції. Духовна сфера в ідеології консер-
ватизму розглядається як головна, що 
зумовлюється орієнтацією її носіїв пе-
редусім на духовні цінності (на відмі-
ну, наприклад, від лібералів, орієн-
тованих на економічні цінності та со-
ціалістів з їхньою орієнтацією на 
політичні цінності).

Г. Щокін

Консолідація етнічна (від лат. 
consolidatio — зміцнювати, ущільню-
вати, згуртовувати) — процес згурту-
вання етносів, що посилює (зміцнює) 
їхню культурно-побутову єдність. 
Розрізняють внутрішньоетнічну та мі-
жетнічну консолідацію. В результаті 
внутрішньоетнічної консолідації від-
бувається згуртування етнічних спіль-
нот, стирання відмінностей між наяв-
ними субетнічними та етнографічни-
ми групами, збільшується обсяг та 
інтенсивність взаємозв’язків і взає-
модії між окремими складовими етно-
су, посилюється цілісність етнічної 
спільноти як системи, зростає загаль-
на етнічна свідомість. Прикладом цьо-
го є сере довище французів, де швидко 
ніве люються такі групи французької 
 етнонації, як бургундці, гасконці, 
провансальці; в середовищі італій-
ців — калабрійці, ломбардці, сицилій-
ці; в середовищі українців — бойки, 
лемки, гуцули та ін. Міжетнічна кон-
солідація — це процес об’єднання 
кількох споріднених за мовою та куль-
турою раніше самостійних етносів у 
нове, більше за розмірами етнічне ут-
ворення. Міжетнічна інтеграція при-
водить до появи в учасників цього про-
цесу певних ознак спільності в різних 
сферах життя. Відбувається зближен-
ня етносів у політичній, соціальній, 
духовній, економічній сферах, у спо-
собі життя на основі збереження і роз-
витку власних етнічних особливостей. 
На сучасному етапі подібні процеси 
відбуваються переважно в країнах Аф-
рики та Південно-Східної Азії, де вони 
раніше гальмувалися колоніальною 
владою. К. е. виникає під впливом різ-
них обставин — у ході територіально-

го поширення етносу, заселення облас-
тей з іншими природними умовами, 
зовнішніми посяганнями на держав-
ний і суспільний устрій, внаслідок ет-
нокультурної експансії тощо. Кінце-
вою метою К. е. є утворення нації і 
розбудова власної держави. Виокрем-
люють кілька етапів К. е. На першому 
етапі відбувається організаційне згур-
тування етнічної спільності навколо 
спільних етнічних рис насамперед 
мови та історичної пам’яті. Ініціато-
ром виступає інтелектуальна еліта ет-
носу, яка переважно у формі культур-
но-просвітницької роботи, шляхом 
організації культурних товариств про-
буджує етнічну самосвідомість членів 
спільноти. На другому — відбувається 
процес мобілізації етнічності, фор-
мування елітою певної системи цін-
ностей (ідеології) спільноти, яка по -
к ликана узагальнити її інтереси і 
визначити шляхи їх забезпечення. 
Ідеологізація супроводжується сак-
ралізацією етнічних рис, зростанням 
етнічної ностальгії за славним мину-
лим, впровадженням засад солідариз-
му між членами спільноти. Етнічна 
мобілізація прискорюється при наяв-
ності зовнішнього ворога, під час еко-
номічних криз, політичних катакліз-
мів. Завершальним — третім етапом 
К. е. є політизація етнічної спільноти. 
На цьому етапі етнос вис тупає з полі-
тичними вимогами, на магаючись от-
римати доступ до влади, задовольняю-
чись здобуттям певних по літичних 
прав і свобод, національно-культурної 
чи національно-територіальної авто-
номії або домагаються створення влас-
ного політичного організму у формі 
самостійної держави. Зазначена етап-
ність виявляється як у внутріш ньо-
консолідаційних, так і між на ціо наль-
ноконсолідаціних етнічних процесах. 
Процеси К. е. за своїми масштабами, 
швидкістю і глибиною не однакові. Це 
зумовлено багатьма чин никами, зок-
рема, історичними, геопо літичними, 
соціально-економічними, культурно-
мовними тощо.

Римаренко Ю. та ін. Етнос, нація, держава: Ук-
раїна в контексті світового етнодержавного досві-
ду. — К., 2000; Мала енциклопедія етнодержа-
вознавства / НАН України; Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького / Ю. І. Римаренко (ред.). — К., 
1996; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
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студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого 
та О. В. Антонюка. — К., 2005; Етнічний довід-
ник. — К., 1997. — Ч. 1.

В. Деревінський

Контркультура (від лат. contra — 
проти і лат. cultura — догляд, освіта, 
розвиток) — поняття в сучасній со-
ціальній філософії, культурології і со-
ціології культури, що використовуєть-
ся на позначення нових соціокультур-
них цінностей, позицій і настанов, що 
суперечать фундаментальним принци-
пам традиційної культури, моралі. В 
сучасному розумінні поняття “К.” 
використовується: 1) для визначення 
ідеологічних і світоглядних настанов, 
що радикально протистоять фундамен-
тальним принципам і цінностям, які є 
панівними в сучасній західній куль-
турі, як початком перманентної “куль-
турної революції” ліворадикальних ін-
телектуалів Заходу; 2) для характерис-
тики однієї з тенденцій молодіжної 
субкультури в 60–70-х роках ХХ ст., як 
різкого і повного неприйняття моло дим 
поколінням стрижневих прин ци пів за-
хідної культури і відторгнення її як 
“культури батьків”, що формує “то-
тально-конформістський” стиль життя. 

Термін “К.” ввів у науковий обіг 
американський соціолог Т. Роззак, 
використавши його у заголовку своєї 
філософсько-публіцистичної книги 
“Створення контркультури” — розду-
мах про технократичне суспільство і 
його молодіжній опозиції”. Разом із 
книгою Ч. Рейча “Зеленіюча Амери-
ка” вона стала маніфестом ліворади-
кальної молоді Заходу. Т. Роззак для 
обґрунтування К. як певного світогля-
ду намагався поєднати різні, часом да-
лекі один від одного ідейні, політичні 
тенденції, які мають спільним тільки 
те, що рішуче протистоять західному 
суспільству і його традиційній куль-
турі: “новій лівій” соціології Ч. Міл-
лса, “фрейдо-марксизму” Г. Маркузе, 
“гештальт-терапевтичному анархізму” 
П. Гудмена, “дзен-будистській психо-
терапії” А. Уотса тощо. Джерела К. 
розглядаються в містичних релігійно-
філософських течіях Сходу і Заходу, 
окультизму, в авангардизмі 20-х років 
ХХ ст., у психоаналізі З. Фрейда, у 
творчості Г. Гессе, Ф. Кафки, С. Бекке-
та, тобто усіх філософсько-соціологіч-
них течіях, які спрямовувалися на 

“тотальне знищення” західної раціо-
нальності, що веде до панування ін-
дивідуально-особистісного принципу 
західної культури. 

Для ідеології К. характерним є не 
лише радикальна відмова від “христи-
янського ригорізму” у сфері шлюбно-
сімейних відносин, а й намагання 
“підірвати” принцип інтимності в еро-
тичній сфері, який розцінюється як 
лицемірно-буржуазний “егоїзм двох”. 

Те, що ліві радикали не змогли 
здійснити в політичній і соціально-
економічних сферах, вони намагають-
ся здійснювати у сфері духовної 
 культури (“революція в мистецтві”), 
інтимних стосунках (“сексуальна ре-
волюція”), у сфері підсвідомого (“пси-
ходелічна революція”). Насправді ж 
сучасний правлячий клас зумів вико-
ристати ідеологію К. у своїх цілях, а 
саме: 1) молодіжну субкультуру як су-
часний засіб самоідентифікації моло-
дого покоління (музику, моду, одяг 
тощо) для розширення споживчого по-
питу; 2) для характеристики новітньо-
го типу споживчої свідомості, в якій 
виражається її сутність — містика спо-
живчої свідомості взагалі. К. виявила 
певні симптоми соціальної хвороби мо-
лодого покоління — інфантилізму, 
який є наслідком пізнього включення 
молоді в активне трудове життя, коли 
біологічний розвиток істотно виперед-
жає соціокультурний розвиток молоді, 
що веде молодих людей до сексуаль-
них авантюр, а беручи до уваги їхній 
обмежений життєвий досвід дуже лег-
ко приводить до патологічних форм. 
Тому “сексуальна революція” як скла-
дова ідеологія К. об’єктивно розбещує 
молоде покоління, значно ускладню-
ючи його і без того складне положення 
в сучасному динамічному і суперечли-
вому світі. Апологія безумства, естети-
зація зла, моралізація особистості, 
бунт заради бунту, вандалізм — усе це 
об’єктивно витікає з ідеології і практи-
ки К., тим самим використовується 
силами зла, деструктивності в сучас-
ній культурі. 

Давыдов Ю. Н.,  Роднянская И. Б. Социология 
контркультуры (Инфантелизм как тип мировоззре-
ния и социальная болезнь). — М., 1980; Білик Б. І. 
Етнокультурологія. — К., 2005; Политическая эн-
циклопедия. — М., 2000.

В. Волобуєв 
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Конфлікти рольові — один із най-
поширеніших видів конфліктів, які 
пов’язані з різними соціальними роля-
ми особистості. Людина, яка є членом 
багатьох груп — сім’я, трудовий ко-
лектив, неформальна група, соціум 
тощо, у процесі взаємодії з іншими 
людьми у таких групах, вона постійно 
виконує багато різних ролей (керів-
ник, підлеглий, учитель, партнер, су-
противник та ін.). Число таких ролей 
визначається кількістю соціальних 
контактів особистості, її комуніка-
бельністю. Фрейд, Адлер, Юнг, Фромм 
та інші видатні психологи розглядали 
К. р. як внутрішньоособистісні, хоча 
пізніше вчені зрозуміли, що підхід до 
проблем людини “ззовні” — це пробле-
ми зі сфери соціальних відносин і жит-
тя. Кожна суспільна роль має свої 
особливості, характер, а тому і К. р. 
мають свої особливості, характер від-
повідно до соціальної ситуації. При 
цьо му істотне значення, як зауважує 
Дж. Мід і Ч. Кулі, має використання 
для пояснення К. р. так званого ін-
теракціонізму (від англ. interaction — 
взаємодія, підхід, який максимально 
враховує психологію спілкування у 
групі). Автори такого підходу розгля-
дають групу не як механічну суму осо-
бистостей, а крізь призму особливої, 
особистісної ролі в ній кожного члена 
групи. Виконуючи в групі різні ролі, 
члени групи, між тим, багато в чому 
діють під її впливом, стимулом. Осо-
бистість завжди виступає як система 
ролей, хоча в кожної людини, в конк-
ретний час і ситуації, є домінуючі, ос-
новні соціальні ролі, які вона виконує, 
і з якими пов’язані К. р. Кожна со-
ціальна роль пов’язана з конкретними 
правами і обов’язками, соціальними 
зобов’язаннями і функціями. Джере-
лом внутрішньоособистісних конфлік-
тів нерідко бувають неспівпадіння ба-
жаного, очікуваного, прогнозованого 
людиною з тією соціальною реальніс-
тю і її умовами, в яких людина (осо-
бистість) перебуває. Особистість завж-
ди співвідносить логіку своєї поведін-
ки з логікою соціальних норм і 
очікувань, — і саме в цьому існує дже-
рело внутрішньоособистісного конф-
лікту. Якщо другорядні соціальні ролі 
вирішального значення для людини 
фактично не мають, то конфлікти, 
пов’язані з домінуючими, еталонними, 

часто призводять до того, що К. р. ста-
ють трагічними за своїми наслідками. 
Для К. р. істотне значення має розроб-
лена інтеракціоністами теорія дзер-
кального “Я”, згідно з якою реакції і 
установки навколишніх стають внут-
рішнім змістом особистості, визнача-
ють її самовизначення. Коли йдеться 
про “Я-концепцію”, то не мають на 
увазі певну субстанцію, що знаходить-
ся в оболонці (шкірі), а певний комп-
лекс форм поведінки — систему ор-
ганізованих дій людини щодо самої 
себе. “Я-концепція” — це значення, 
що формується у процесі участі люди-
ни в груповій, колективній, сумісній 
діяльності. Тому нормальна, врівнова-
жена особистість менше за все буває 
розбалансованою, не так болісно сприй-
має тиск на себе “ззовні”, не стає за-
ручником, рабом будь-якої ситуації, 
гнучко, вибірково реагуючи на такі си-
туації. За конкретної ситуації активі-
зуються ті чи ті ролі або цілий блок 
певних ролей, які можуть бути і недо-
статньо узгодженими, а то й сприйня-
тими. Найкращою є ситуація відповід-
ної збалансованості соціальних ролей, 
а зміна очікувань, спрямованих на лю-
дину (особистість), може змінювати 
(і часто — принципово) її поведінку, 
діяльність, в тому числі й робити її 
значно продуктивнішою.

Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологичес-
кая диагностика интеллекта и личности. — К., 
1978; Ващенко И. В. Общая конфликтология. — 
Харьков, 2001; Головатий М. Ф. Політична психо-
логія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; 
Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003; Емелья-
нов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб., 
2000; Конфликтология / Под ред. А. С. Карми-
на. — СПб., 1999; Паркинсон С. Н., Рустом-
джи М. К. Искусство управления / Пер. с англ. 
К. Савельева. — М., 1999; Пірен М. І. Конфлікто-
логія: Підручник. — К., 2003; Чмут Т. К. Культура 
спілкування: Навч. посіб. — Хмельницький, 1996; 
Шейнов В. П. Скрытое управление человеком 
(Психология манипулирования). — Минск, 2001.

М. Головатий

Конфлікт міжконфесійний — 
відносини між конфесіями, що розкри-
ваються в нецивілізованому, амораль-
ному ставленні до керівництва, духо-
венства та мирян іншої конфесії і 
супроводжується нетерпимістю, во-

Конфлікти рольові
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рожістю або насиллям. К. м. класифі-
кують як макроконфлікт (між народа-
ми, націями, державами) і мікроконф-
лікт (між соціальними та релігійними 
групами, окремими особами). Основ-
ними причинами К. м. є: а) різне трак-
тування питань суто канонічного ха-
рактеру; б) недостатнє політико-право-
ве, духовно-моральне врегулювання 
відносин церкви з владними (в тому 
числі й місцевими) структурами; в) на-
явність суб’єктивного фактора (взає-
мини між лідерами церков, громад 
тощо стосовно культового майна, сфер 
впливу та ін.). Релігійна неврегульо-
ваність, напруженість залежить і ві-
дображається у міжнародних відноси-
нах окремих країн. Свою специфіку 
має К. м. і в новітній Україні, яка є 
поліконфесійною державою. Нині в 
Україні діє майже 17 тис. громад 92 
релігійних напрямів та їх течій. Діяль-
ність релігійних осередків у благодій-
ницькому, духовно-просвітньому, ви-
ховному напрямах, позитивно сприй-
мається громадянами. Однак між 
церк вами існує і певний конфлікт. 
М. І. Пірен визначає такі лінії про-
тистояння у релігійному середовищі в 
Україні: а) православно-католицька 
(між усіма відгалуженнями українсь-
кого православ’я та римо- і греко-като-
ликами); б) міжправославна (між Ук-
раїнською православною церквою в 
юрисдикції Московського патріархату 
і Українською православною церквою 
Київського патріархату); в) внут рішні 
суперечності в окремих конфесіях; 
г) протистояння між тра диційними 
для України та нетрадиційними (нео-
релігіями). Причин цих протистоянь 
багато, головним чином, — це націо-
нальний, релігійно-догматичний та іс-
торичний контексти, які тісно переплі-
таються. Розв’язання цього конфлікту 
залежить від багатьох складових, які 
пов’язані з державою (органами вла-
ди), органами і лідерами церков, віру-
ючими. Церковне протиборство, по-
рушення релігійних свобод в Україні 
свого часу засудили Всесвітня Рада 
церков, Конференція Європейських 
церков.

Академічне релігієзнавство: Підручник / За 
наук. ред. проф. А. Колодного. — К., 2000; Гриши-
на Н. В. Психология конфликта. — СПб., 2000; 
Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — 

СПб., 2000; Картунов О., Кремінь В., Маруховсь-
ка О. Жодний тип суспільства не має імунітету від 
етнічних домагань // Віче. — 1998. — № 6; Мігра-
ційні процеси у сучасному світі: світовий, регіо-
нальний та національний виміри: (Понятійний апа-
рат, концептуальні підходи, теорія та практика): 
Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. 
Ю. Римаренка. — К., 1998; Пірен М. І. Конфлікто-
логія: Підручник. — К., 2003; Психология конфлик-
та / Сост. и общ. ред. Н. В. Гришиной. — СПб., 
2001; Шатнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их 
разрешение. — Минск, 1997.

М. Головатий

Конфлікт міжособистісний — ок-
ремий випадок взаємодії людей у про-
цесі їхнього спілкування та спільної 
діяльності. Учасниками К. м. є дві або 
більше осіб. Джерелом К. м. є супе-
речності, що виникають всередині самої 
особистості, які згодом виявляються у 
процесі зіткнення з іншими людьми 
(їхніми інтересами). К. м. виникають і 
під час зіткнення на вищому рівні — 
міжгрупові, міжінституціональні кон-
флікти. Тобто К. м. вважається приват-
ним випадком взаємин між людьми у 
процесі їхнього спілкування, однак він 
може мати велике значення для групи, 
колективу і навіть суспільства (конф-
лікт між високопосадовцями, політич-
ними, громадськими діячами загально-
національного рівня). В К. м. яскраво 
виявляються основні (часто несумісні) 
потреби, мета і цінності людей, їх моти-
ви, настанови та інтереси, воля, емоції, 
інтелект, політична і загальна культу-
ра. Оскільки учасники К. м. по-різному 
бачать, поціновують його причини, ха-
рактер, особливості, то, природно, по-
іншому вони бачать і можливий вихід, 
хід розв’язання, припинення конфлік-
ту. Коли йдеться про рушійні сили і мо-
тивацію К. м., то розмежовують ресурс-
ні й ціннісні конфлікти. Ресурсні конф-
лікти пов’язані з розподілом засобів 
життєдіяльності (матеріальних засо бів, 
території, часу тощо). Наприклад, в ор-
ганізаціях, установах нерідко виника-
ють конфлікти щодо розподілу, вико-
ристання фондів, засобів матеріального 
заохочення. Ціннісні конфлікти зазви-
чай реалізуються в галузі взаємо-
виключних культурних стереотипів, 
вірувань, утверджень, оцінок та відно-
син.

Причин для К. м. багато і тому 
їх класифікують по-різному. Так, 

Конфлікт міжособистісний



286

Н. В. Гришина (Росія) зводить ці при-
чини до трьох основних груп: а) ті, що 
утворюють зміст взаємодії (сумісної 
діяльності); б) ті, що пояснюють особ-
ливості міжособистісних відносин; 
в) ті, що пов’язані з особистісними ха-
рактеристиками учасників конфлікту. 
За інших систем класифікації джере-
лом К. м. виступають ціннісний вплив, 
інтереси учасників, засоби реалізації 
цілей, потенціал учасників, правила 
взаємодії та управління. Московський 
вчений А. Кармін та інші виокремлю-
ють наступні групи основних причин 
К. м.: обмеженість ресурсів (їх якісний 
і кількісний склад); різні аспекти взає-
мозалежності; різниця в цілях; різни-
ця в уявленнях і цінностях; різниця в 
манері поведінки і життєвому досвіді; 
незадоволені комунікації; особистісні 
особливості учасників зіткнення (кон-
флікту). В. Лінкольн причинні факто-
ри К. м. поділяє на п’ять основних 
типів: інформаційні; поведінкові; від-
носин; ціннісні; структурні. Інформа-
ційні фактори — пов’язані з несприй-
няттям, несхваленням, запереченням 
інформації для будь-якої із сторін, а 
саме: неповні й неточні факти і дані; 
слухи і дезінформація; передчасна ін-
формація та така, що була передана із 
запізненням; ненадійність свідків, ек-
спертів, окремих джерел інформації; 
небажане оприлюднення інформації, 
що може дискредитувати, принизити 
цінності однієї із сторін; побічні фак-
ти, суперечливі дані та аргументи 
тощо. Поведінкові фактори пов’язані 
головним чином з грубістю, невихо-
ваністю, егоїстичністю, іншими озна-
ками поведінки, що не сприймаються, 
або є принизливими для однієї із 
сторін конфлікту. Такі фактори мо-
жуть бути спрямовані не лише на на-
магання сторін конфлікту довести 
свою перевагу, продемонструвати не-
повагу, зверхність, агресію, егоїзм, а й 
загрожувати безпеці людини (фізич-
ній, фінансовій, емоційній, соціальній 
тощо). В реальному житті поведінкові 
фактори спрямовуються на психологіч-
не враження суперника, виведення його 
з рівноваги, за їх допомогою намагають-
ся, щоб противна сторона конфлікту 
припустилася певних помилок, втрати-
ла контроль над собою і над ситуацією. 
Фактори відносин — це склад на частина 
конфліктів, що пов’язана з визначенням 

того, яким є конкретно вклад кожної 
сторони конфлікту у відносини, чи є (і 
чи може бути) баланс цих відносин, чи 
можуть бути (і які) сумісні цінності у 
відносинах сторін, якими є цінності 
тих груп, до яких належать сторони 
конфлікту та ін. Ціннісні фактори — 
най об’єм  ніші, най складніші і найціка-
віші. Вони пов’я зані з тим, якими прин-
ципами й цінностями керуються сто-
рони, а якими готові поступитися, 
знехтувати. Самі собою ці цінності над-
то диференційовані: особистісні й гру-
пові; релі гійні, політичні, духовні, 
культурні та ін. Структурні фактори — 
це відносно самос тійні і стабільні обста-
вини, існуючі об’єктивно, тобто поза 
межами бажання окремої особистості: 
це закон, вік, фіксовані дати, час, при-
бутки тощо. Такі фактори не є само-
стійними, вони існують в умовах і під 
впливом влади, політичних структур та 
інститутів, релігії, системи правосуддя, 
певних стандартів соціальної поведінки 
тощо.

Уніфікованої або максимально ста-
лої класифікації К. м. не існує. Най-
частіше їх класифікують: за таким 
принципом: сфера існування (діло-
ві, сімейні, майнові, побутові та ін.); 
ефективність і функціональні наслід-
ки (конструктивні і деструктивні); 
критерій реальності (реальний, випад-
ковий, змішаний, “невірно прописа-
ний”, тобто коли сторони помилково 
невірно зрозуміли одна одну; латент-
ний (прихований), “брехливий” (коли 
відсутні об’єктивні основи конфлікту і 
він існує тільки завдяки помилкам 
сприйняття і розуміння). Найочевид-
нішим виявом К. м. є взаємні звинува-
чення, суперечки, нападки і захист, 
які використовуються з метою самоут-
вердження сторін, задоволення їх пот-
реб та інтересів. При цьому емоційний 
бік К. м. переважає змістовний. В 
К. м. істотне значення має ірраціо-
нальна мотивація, що помітно поси-
люється в умовах кризового, неста-
більного стану суспільства. Йдеться 
про те, що вельми часто людські відно-
сини та конфлікти, що ними пород-
жені, важко пояснити за рахунок зви-
чайних логіки та психології. Скоріше 
всього тому, що в багатьох випадках у 
конфліктній ситуації людина поводить 
себе, керуючись не лише приховани-
ми, а й важко усвідомленими мотива-
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ми. В К. м. принципове значення має 
змістовна сторона конфлікту (що є 
причиною конфлікту) і психологічна 
(особистісні характеристики учасни-
ків конфлікту, психологічний харак-
тер взаємин. Відповідно до цього існу-
ють кілька стратегій (технологій) уп-
равління К. м.: упередження або 
профілактика; управління конфлікта-
ми на стадії їх виникнення; вико-
ристання результатів окремих актів 
конфліктної боротьби, а також резуль-
татів розв’язання конфлікту (і конс-
труктивних, і деструктивних); проек-
тування і конструювання конфліктів і 
їх наслідків.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной 
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и личности. — К., 1978; Ващенко И. В. Общая кон-
фликтология. — Харьков, 2001; Головатий М. Ф. 
Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. 
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М. Головатий

Конфлікт соціальний (від лат. 
conflictus — зіткнення і лат. socialis — 
товариський, громадський) — тип со-
ціальних взаємин, які характеризу-
ються протидією соціальних суб’єктів, 
зумовлений суперечностями їх потреб, 
інтересів, цілей, а також соціальних 

статусів, ролей і функцій. Конфлікт-
ність — природний стан людських 
спільнот, суспільства загалом, навіть 
високорозвиненого демократичного. 
К. с. мають місце тому, що суспільство 
і світ розвиваються неоднаково, маючи 
два основних види суперечностей, що: 
1) сформувалися соціально-економіч-
ним, матеріально-побутовим станови-
щем людей (“багаті” і “бідні”); 2) зумов-
лені неприйняттям політики тих, хто 
має, утримує, контролює владу. За-
лежно від суб’єктів, між якими мають 
місце суперечності, зіткнення, соціаль-
ні конфлікти поділяють на між осо-
бистісні, особистісно-групові, внут-
рішньоколективні, міжколективні, 
корпоративні, партійні, класові, етніч-
ні, державні, релігійні, між соціальни-
ми інститутами тощо. За іншими озна-
ками К. с. класифікують як локальні 
масові, об’єктивні, суб’єктивні, зміша-
ного характеру. Їх розрізняють залеж-
но від реальності причин виникнення, 
пріоритетності першопричини, ступе-
ня вмотивованості дій, часової трива-
лості, значущості розмежованих цілей, 
міри розв’язання проблем та ін. К. с. 
можна класифікувати також за: показ-
ником масовості учасників; наслідка-
ми для соціальної системи; реальності 
причин, за якими відбувається конф-
лікт; характеру першопричин, які 
спричинили конфлікт; ступеня моти-
вованості конфлікту; характеру проті-
кання; часу протікання та ін.

К. с. характеризується такими ос-
новними стадіями виникнення і проті-
кання: латентна; конфліктна ситуа-
ція; інцидент; перша апеляція; мо-
ральна конфронтація; друга апеляція; 
ідейно-політична конфронтація. Най-
легше вирішується К. с. на перших 
двох стадіях і найскладніше на конф-
ронтаційних. Відкрита протидія має 
місце у процесі інциденту. При цьому 
важливу роль відіграє особистісний 
фактор, зростає значення емоційних 
характеристик конфлікту. Латентна 
стадія К. с. прихована для зовнішньо-
го спостереження. Вона характери-
зується поступовим формуванням та 
збільшенням суперечностей, конфлік-
тного потенціалу, а тому є оптималь-
ною для оперативного і часто резуль-
тативного втручання: бажана лише 
рання і оперативна діагностика стану 
цього етапу К. c. На другій стадії 
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конфліктної ситуації відбувається 
усвідомлення сторонами конфлікту 
його, як такого, що реально існує, 
визначаються го лов ні суперечності та 
виробляється так тика поведінки у 
конфлікті. Третя стадія К. с. (ін-
цидент) виникає тоді, коли певна 
соціальна напруга, проти дія, проти-
стояння переростає в реаль ну дію, 
головним чином, відчутного со-
ціального характеру (пікет, страйк, 
масовий стихійний виступ, дипло ма-
тичний акт, протест та ін.). Стадія 
першої апеляції (четверта) — це звер-
нення з приводу К. с. до громадськості 
в пошуках відповідної реакції та 
підтримки, пошук третьої сторони, за 
допомогою якої можна було б врегу-
лювати К. с. Стадія п’ята (моральної 
конфронтації) — це “розігрів” сторін, 
нагромадження пристрастей, соціаль-
них емоцій, морального невдоволення. 
На шостій стадії К. с. (другої апеляції) 
конфлікт досить бурхливо розви ва-
ється, активно розгортається проти-
стояння. Загалом ескалація К. с. 
досягає свого апогею, у конфлікт втя-
гується максимальна кількість учас-
ників, створюються і відповідні 
органи його саморегуляції (різні 
комісії, фонди підтримки), визна ча-
ються не лише формальні, а й нефор-
мальні лідери конфлікту. Врешті на 
сьомій стадії (ідейно-політичної конф-
рон тації) має місце певний спад емо-
ційної напруги, інцидент пос тупово 
згасає, хоча відбувається також 
усвідомлення сутності антагонізму 
суперечностей, що виникли, нагромад-
жуються сили та збираються ресурси 
для наступного протистояння, яке за 
багатьох обста вин може (часто так і 
відбувається) спричинити ще поміт-
ніше, сильніше протистояння. К. с. 
можна поділити на невеликі й великі, 
або масові. До невеликих К. с. можна 
віднести: еко номічні (засновані на 
економічних суперечностях, коли 
потреби групи задовольняються нерів-
номірно: чим глибше суперечність — 
тим сильніше, загрозливіше виглядає 
зіткнення); соціально-побутові (супе-
речності між групами, окремими 
людьми з питань житла, користування 
побутовими пос лугами і та н.); соціаль-
но-психо логічні (взаємини між людь-
ми: психо логічна несумісність, бо-
ротьба за лі дерство, вплив, престижне 

становище, увага, підтримка нав ко-
лишніх). Якщо не вдається оперативно 
усунути при чину, джерела К. с., 
конфлікт швидко пере ростає у кризу, 
що може мати згубні наслідки. Для 
кожного суспі льства найбільшу заг-
розу становлять К. с. масові. Саме 
вони не мають адекватних і справді 
дієвих механізмів вияву і розв’язання, 
що робить такі конфлікти довго-
тривалими, високо прогно зова ни ми і 
високорозв’я зувани ми. Більше то го, 
динаміка масових К. с. призводить до 
того, що вони стають самодіючими, в 
результаті великої змагальності між 
їх учасни ками за досягнення мети. 
Вирішальним моментом при цьому є 
референтність великих конфліктую-
чих груп, їх само ескалація, оскільки 
ре фе рентні групи починають самос-
тійно контролювати і спрямовувати 
дії своїх членів. Дії учасників таких 
К. с., а особливо мотиви, перестають 
бути індиві дуаль ними і навіть гру-
повими, стають надгруповими, гіпер-
болі зують ся. Ос новою масових К. с. 
найчастіше є соціальна диференціація 
між соціаль ними групами по лінії їх 
інтересів, потреб, зазіхань на владу, 
головним чином, за відмінністю ідей-
них позицій і утверджень, нас троїв, 
ціннісних орієнтацій. Найзагроз ли-
вішими для суспільства, людства є 
К. с. масові, політичні, техногенні, 
етнічні і між національні (міжетнічні), 
які можуть спричинити негативні 
наслідки. Засо бів подолання К. с. 
багато, однак універсальним методом, 
зауважує  В. Іванов, є конфлікто логіч-
на стратегія, яка дає можливість ви -
з начити основні засоби цілісного, 
комп лексного під ходу до розв’язання 
кон фліктів. Кон ф ліктологічна прак-
тика розрізняє три основних види кон-
фліктологічних стратегій: компро міс; 
одностороннє до мінування (подав лен-
ня); інтегратив ну стратегію.
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М. Головатий

Конфліктологія (від лат. сonflic
tus — зіткнення і грец. logos — вчення, 
слово, поняття) — а) наука про зітк-
нення, проблемне функціонування 
особи, людського суспільства, приро-
ди, про взаємодію людини і природи; 
б) галузь науки, що займається вив-
ченням конфліктів у різних сферах 
суспільного життя та свідомості люди-
ни; в) теорія конфліктів, наука про 
конфлікти, умови, шляхи та механіз-
ми їх подолання.

За конфліктом між теоріями, що 
борються між собою, з моменту виник-
нення та існування, ідеями, релігійни-
ми поглядами тощо завжди має місце 
боротьба між людьми, що їх висува-
ють, обстоюють, захищають. Ця бо-
ротьба і є тим конфліктом, який знахо-
диться у сфері К., яка розглядає не 
відносини між людською уявою і суд-
женнями, а поведінку і взаємини лю-
дей при зіткненні їх уяви і суджень.

Зіткнення думок, ідей, точок зору, 
боротьба між людьми, групами, класа-
ми тощо цікавила людей з давніх часів. 
По-справжньому дослідити ці проб-

леми спробували Ф. Бекон, Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо, Р. Декарт, Д. Локк, 
Е. Кант, В. Гегель, К. Маркс, В. Со ло-
в’йов, М. Бердяєв та інші вчені вже в 
ХІХ ст. Зокрема, конфлікт вони роз-
глядали в самому загальному плані, 
скоріше, як вияв суперечностей. На-
прикінці ХІХ ст. з’явилися роботи 
М. Вебера Л. Гумільова, Г. Спенсера та 
інших вчених, в яких конфлікт роз-
глядався як один із головних стимулів 
соціального розвитку загалом. Виник-
нення К., як науки, пов’язують також 
з іменами Р. Дарендорфа, Л. Козер, 
Р. Коллінз, Л. Крайсберга та ін. Біль-
шість фахівців характеризують К. як 
відносно самостійну науку, що виник-
ла на перетині соціології, психології і 
психіатрії (Х. Корнеліус, Ш. Фейр та 
ін.). Немало спеціалістів у К. вбачають 
комплексну наукову дисципліну, що 
об’єднує в єдину систему фактично 
нез’єднані дослідження, здійснювані 
спеціалістами з військових наук, іс-
торії, правознавства, соціології, мате-
матики, педагогіки, психології та ін-
ших (А. Анцупов, А. Шипілов та ін.). 
Є також вчені, які вважають К. суто 
практичною діяльністю з розв’язання 
конфліктів, а не окремою наукою. 
Хоча К. як наука перебуває на стадії 
становлення, можна погодитися, що 
це прикладна наукова дисципліна і 
сфера практичного розв’язання, врегу-
лювання конфліктів одночасно. К. стає 
наукою настільки швидко, наскільки 
посилюється соціальна потреба у піз-
нанні і розв’язанні конфліктів.

Розглядати К. в умовах сьогодення 
варто в системі наук, серед яких най-
помітнішими є: філософія, психологія, 
історія, соціологія, політологія, пра-
вознавство, культурологія, педагогіка, 
військові науки, економіка, математи-
ка. Головні питання, які розглядає К.: 
1) сутність і особливості соціальних 
конфліктів; їх класифікація; еволюція 
і генеза конфліктів; структура, функ-
ції, динаміка, діагностика, поперед-
ження і завершення конфліктів.

У постіндустріальному і особливо в 
інформаційному суспільстві конфлік-
ти стають надто поширеним і різно-
аспектним явищем, у зв’язку з роз-
ширенням плюралізму і демократії у 
функціонуванні суспільств, усклад-
ненням людських, соціальних відно-
син. У закритих (головним чином ав-
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торитарних, тоталітарних суспільс-
твах) практично домінують конфлікти 
між двома, вкрай поляризованими 
класами, у відкритих (плюралістич-
них, демократичних) — домінують 
міжгрупові, міжкорпоративні та подіб-
ного характеру конфлікти.

У роки так званої радянської вла-
ди (1917–1991) дослідження конфлік-
тів здійснювалося в контексті марк-
систсько-ленінської теорії класової 
боротьби і центральне місце відводи-
лося догмі, що за умов комуністично-
соціалістичного режиму існують тіль-
ки неантагоністичні суперечності, а 
для виникнення гострих соціальних 
та інших (політичних, етнічних, між-
конфесійних та ін.) суперечностей, — 
вважалося ніяких засад і причин не 
існує. Про формування К., як окремої 
галузі знань в колишньому СРСР, 
можна вести мову хіба що у другій по-
ловині 90-х років ХХ ст., коли розпо-
чався активний період вивчення конф-
ліктів, проведення великої кількості 
досліджень конфліктологічного ха-
рактеру. В 90-х роках в СРСР було за-
початковано практику медіаторства 
(відповідно до Російсько-Американсь-
кої програми з конфліктології було 
організовано навчання конфліктоло-
гів-медіаторів). Крім того, в 1993 р. у 
Санкт-Петербурзі було відкрито пер-
ший у Росії Центр розв’язання конф-
ліктів, створено Клуб конфліктологів, 
з’явилися перші комплексні наукові 
роботи з К.

Згідно з міждисциплінарним підхо-
дом до К., її поділяють на: політичну, 
психологічну, педагогічну, соціальну 
та ін. Виокремлюють також теоретич-
ний та емпіричний рівні К. Перше 
пов’язано з достатньо широкими уза-
гальненнями, а друге — суто практич-
ні дослідження, спрямовані на діагнос-
тику, вивчення та розв’язання конк-
ретних конфліктів. Основний предмет 
К. — закони й категорії, що характе-
ризують конфлікт як своєрідне со-
ціальне явище, різновид соціальної по-
ведінки та взаємодії. Основні проблеми 
К.: механізми, діагностика конф ліктів 
і запобігання їм, закономірності ви-
никнень і розгортання конфліктів, їх 
структура і особовості вияву.
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тологии. — СПб., 2000; Здравомыслов А. Г. Социо-
логия конфликта. — М., 1996; Кандыба В. И., Бас-
ков В. П. Введение в конфликтологию. — Ярославль, 
1993; Конфликтология  / Под ред. А. С. Карми-
на. — СПб., 1999; Максименко С. Д., Соловієн-
ко В. О. Загальна психологія: Навч. посіб. — К., 
2000; Основы конфликтологии / Под ред. В. Н. Куд-
рявцева. — М., 1997; Паркинсон С. Н., Рустом-
джи М. К. Искусство управления: Пер. с англ. 
К. Савельева. — М., 1999; Пірен М. І. Основи кон-
фліктології. — К., 1997; Пірен М. І. Конфліктологія: 
Підручник. — К., 2003; Преториус Р. Теория конф-
ликта // Полит. исследования. — 1991. — № 5; 
Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільс-
тві / Формування громадянського суспільства в Ук-
раїні: стан, проблеми, перспективи. — К., 2001; 
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Політологічний  словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; 
Щёкин Г. В. Визуальная психодиагностика: позна-
ние людей по их внешности и поведению: Мо-
ногр. — К., 1995.

М. Головатий

Конформізм (від лат. conformis — 
схожий, подібний) — психологічно-со-
ціальний принцип поведінки особи чи 
соціальної групи, який полягає у здат-
ності пристосуватися до природних і 
суспільно-політичних умов життя за 
будь-яких обставин. К. належить до 
природних рис людини, які можуть 
частково змінюватися під впливом со-
ціального середовища і самосвідо-
мості. Чинниками, що формують К., 
можуть бути бажання жити, страх 
смерті, небажання виділитися з маси, 
дія пропаганди, вплив харизматично-
го лідера. Ступінь К. конкретної осо-
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бистості великою мірою залежить від 
самоповаги, інтелекту, волі до самоут-
вердження в суспільстві, особливостей 
психіки, моральних переконань. Особ-
ливий вид К. — безпринциповість, яка 
характерна для осіб з “роздвоєною сві-
домістю” — пристосуванців. Такі осо-
би нерідко вдаються до дій і вчинків, 
які суперечать їхнім внутрішнім пере-
конанням і моральним засадам. З цієї 
категорії конформістів рекрутуються 
зрадники, наклепники, донощики, 
провокатори, інтригани та кар’єристи. 
З цього середовища найчастіше вихо-
дять політичні шулери і демагоги, які 
навіть досягають вершин політичної 
піраміди. 

Особливе місце в системі К. посідає 
етнічний К. у державах-імперіях. Він 
полягає у відмові особи від своєї націо-
нальної належності з метою долучити-
ся до панівної нації. 

На думку багатьох політологів, пси-
хологів і філософів, К. є соціально-пси-
хологічним підґрунтям тоталітаризму 
чи авторитаризму. Проте політична 
практика сучасної доби дає підстави 
висловити гіпотезу, що К. також ле-
жить в основі “латентного тоталіта-
ризму свободи” — лібералізму та гло-
балізму. Водночас він став живильним 
середовищем такого феномена як “мас-
культура”.

Політологічний  словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005.

Г. Мусієнко

Кордоцентризм (від лат. cor і лат. 
centrum — осереддя, серце) — це сві-
тоглядна парадигма класичної ук-
раїнської філософії, заснована на ідеї 
провідної ролі фізіологічного й духов-
ного серця як творчої, генеруючої та 
активнодіючої сили в етичній, есте-
тичній і релігійних сферах жит-
тєдіяльності біологічної, соціальної та 
духовної особистості. Мотивацією дії 
особистості виступають не розумові ра-
ціональні сили, а серце. Визначальною 
тенденцією українського К. є подолан-
ня духовного відчуження, відчуження 
між людиною і Богом. К. зустрічаєть-
ся у представників як східних, так і 
західних культур. Зокрема, в захід-
ноєвропейській культурі досить вираз-
ним К. вирізнялася середньовічна міс-
тика і філософія Б. Паскаля, синте-

менталізм і романтизм. Європейський 
К. істотно відрізняється від східного, 
що зумовлено різним релігійним під-
ґрунтям. Європейський К. має два ви-
токи: народну філософію серця і біб-
лійський смисл поняття “символу сер-
ця”. Народна “філософія серця” 
зводиться до уявлення про серце як 
центру почуттів, що керує людиною. 
Така “філософія серця” спостерігаєть-
ся в українських народних піснях, де 
серце зазвичай є тим центром людської 
особистості, що підкоряє собі всі інші 
її виміри — розум, волю, окремі почут-
тя й вчинки. 

Набагато складнішою є біблійна фі-
лософія серця, яка зумовлена тим, що 
тут серце виступає не як безособистіс-
ний Рок, що підкорює собі людську 
душу, а навпаки — як концентрація 
людської особистості в її контакті з аб-
солютною Особистістю Творця. 

Український філософ Памфіл Юр-
кевич (1826–1874), визначаючи серце 
як основу світовідчуття, у своїй праці 
“Серце і його значення в духовному 
житті людини, по вченню слова Божо-
го” розглядав серце в різних аспектах, 
а саме: 1) як осердя задушевного й ду-
ховного життя людини; 2) як джерело 
всіх пізнавальних сил і дій душі; 3) як 
джерело людського слова й думки; 
4) як джерело всіх душевних почуттів, 
хвилювань і страждань; 5) як центр 
морального життя людини; серце як 
джерело тілесного й душевного життя 
людини. Таке центральне положення 
серця в цілому бутті людської істоти 
визначається насамперед тим, що саме 
через серце відбувається найбезпосе-
редніший, особистий контакт людини 
з Богом-Життєдавцем. Серце є спе-
цифічним органом сприйняття сак-
рального, недосяжного для екстраверт-
ного розуму, адже холодне мислення 
про Бога у кращому випадку здатне до 
створення послідовної доктрини, але 
не до істинної віри, оскільки релігій-
ність живиться вогнем почуття сердеч-
ного. До серця зводиться вся духовна 
діяльність, оскільки воно є органом 
любові. Заперечення в людській екзис-
тенції голови, на думку П. Юркевича, 
не є автентичним, адже серце і розум 
становлять дві душевно-тілесні сторо-
ни істоти. Він, зокрема, зазначає: 
“Священні письменники знали про ви-
соке значення голови в духовному 
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житті людини, однак… зосередження 
цього життя вони вбачали в серці. Го-
лова була для них ніби видимою вер-
шиною того життя, що початково і без-
посередньо корінилося в серці”, а тому 
відповідно лише проникнувши в сер-
це, знання могло бути засвоєне. Будь-
які раціоналістичні інтенції завжди 
обмежені в намірах охоплення всієї 
поліфонічності духовності людини, а 
тим більше божественних істин. 
П. Юркевич стверджував, що людське 
серце набагато швидше, ніж розум, ру-
хається і доходить висновків. 

Найбільший вплив серця просте-
жується у сфері моральній, де значу-
щість і етичну гідність вчинків визна-
чає не холодне розуміння явищ і усві-
домлення необхідності виконання 
обов’язку, а саме чистота щирого сер-
ця, його любов до добра. Згідно з хрис-
тиянським ученням, саме любов чис-
того серця стає джерелом істинних мо-
ральних вчинків. Із “засинанням” 
серця людина втрачає своє буттєве 
осердя й свою здатність до сприймання 
мови Бога, втрачає людяність, мораль-
ність, матеріалізуються її почуття.

Побутування філософії К. — прима-
ту “серця над розумом”, багато дослід-
ників вбачають серед рис українського 
менталітету. Кордоцентризм став ніби 
“візитною карткою” української філо-
софії, мистецтва і моралі. Причини по-
яви такого явища криються не лише в 
екологізмі — постійності природного 
оточення, а примат відчуття власти-
вий і українській релігійності, через 
що, на думку І. Мирчука “… українець 
у своєму релігійному житті не звертає 
уваги на поверхові ознаки, а прагне за-
глибитися, відчути суть і силу надії”.

Валявко І. Дмитро Чижевський — фундатор по-
няття “філософії серця” // Слово і час. — 1990. — 
№ 1; Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії / Відп. ред. Ю. І. Римарен-
ко, І. Ф. Курас. — К., 1993; Юркевич П. Серце и 
его значение в духовного жизни человека, по уче-
нию слова Божьего // Философ. произв. — М., 
1990.

В. Деревінський

Користувач (споживач) інфор-
мації — суб’єкт інформаційних відно-
син, (громадянин, юридична особа, 
підприємство, організація, установа 
тощо), який отримує і використовує 

інформаційну продукцію для задово-
лення своїх інформаційних потреб.

Ю. Бондар

Корінна нація (від лат. natio — 
рід, плем’я) — історично сформована 
біосоціальна спільнота людей, що має 
спільну територію походження, гене-
тичну природу, духовність, мову, 
зберігає власний архетип і спосіб жит-
тя. К. н. є засадничим поняттям етно-
логії, політології і загалом соціальної 
філософії. Воно не має однозначного 
тлумачення і означення. Це пояс-
нюється не стільки складністю його 
сутності, скільки намаганням політи-
ків і науковців відмежуватися від біо-
генетично-територіальної природи фе-
номена К. н. та бажанням звести його 
до рівня соціально-політичної кате-
горії. Цим поняттям широко користу-
ються, хоча фактично його позбавлено 
права на існування. Відтак, з одного 
боку, воно існує, а з іншого — позбав-
лене юридичного статусу. Вирішити 
це логічне питання можна аналогічно 
аксіоматичному принципу побудови 
геометрії, де з неозначеного поняття 
“точка” побудовано безмежну систему 
фігур і простору загалом, так само з 
неозначеного поняття “К. н.” — ядра 
людської спільноти — сформувався ве-
летенський науковий комплекс сус-
пільствознавства. Цю соціальну аксіо-
му ніхто ще не спростував, а доводити 
її немає потреби. 

У суспільствознавстві поняття К. н. 
стало предметом відвертих політичних 
спекуляцій, що полягали в усуненні 
будь-яким способом біогенетичного 
чинника у процесі формування корін-
ного етносу чи нації. На цьому віддав-
на наголошували багато науковців і 
політиків — представників різних на-
цій. Наприклад, німецький філософ 
Й. Гердер сутність поняття “К. н.” вис-
ловив у формі афоризму: нація — це 
єдність землі і крові. Схожу думку ви-
словили колишній прем’єр Англії 
Дізраелі та релігійний провідник Мар-
тін Бубер (обидва представники єв-
рейства), які в основу означення нації 
заклали “дух раси і крові”. Крім того, 
Дізраелі стверджував, що “раса — 
ключ до розуміння історії”, а Бубер за-
уважував: “кров — найбільша сила 
євреїв, кров — найглибша сила душі, а 
дух раси не залишає нас ніколи”. Для 
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К. н. формула “дух, раса і кров” не пов-
на. Їй бракує основи — землі. Тому в 
основу означення К. н. має бути покла-
дена тріада: “земля, раса і кров”. Не 
випадково у Стародавньому Римі існу-
вало право “prima ocupanto” (першо-
зайнятості), яке поширювалося лише 
на корінний етнос. Без землі нація 
втрачає ознаку “корінної” і перетво-
рюється на космополітичну. 

Виходячи з цих засад можна дійти 
висновку: в Україні є лише одна корін-
на нація — українці, решта громадян 
української держави — національні 
меншини. Норма Конституції Украї-
ни, яка закріплює термін “корінні на-
роди” (ст. 11) з юридичної точки зору 
помилкова чи навіть безглузда. Адже 
поняття “корінні народи” закріплено в 
міжнародному правовому полі принай-
мні у двох конвенціях Міжнародної 
організації праці (МОП): Конвенції 
про корінне населення та інше, що 
веде племінний спосіб життя (№ 107, 
1957 р.), та Конвенції про корінні на-
роди та народи, які ведуть племінний 
спосіб життя у незалежних державах 
(№ 169, 1969 р.). З цих документів 
випливає, що в Україні таких народів 
взагалі немає. 

Нині у світі загалом і в Україні зок-
рема набула поширення тенденція 
уніфікації корінних націй з метою їх 
вимішування аж до перетворення на 
біомасу, яка не матиме жодних “націо-
нальних інстинктів”. Такі намагання 
приречені на поразку. Це видно на при-
кладі англійців. Колишній прем’єр-
міністр Англії Джон Мейджер був пе-
реконаний, що жодна нація не втра-
тить свого єства. Тому, “що б не 
відбулося у Співтоваристві, французи 
залишатимуться французами, німці — 
німцями, а англійці — англійцями. 
Ніякі закони, що їх понавидумували 
політики, не зможуть знищити націо-
нальних інстинктів, які історично 
формувалися впродовж тисячоліть, 
навіть якщо, як у випадку з Велико-
британією, тисячоліттями мало місце 
змішування крові англійців і кельтів з 
кров’ю римлян, вікінгів, саксів та нор-
манів.” Ці слова повною мірою стосу-
ються і українців — єдиної корінної 
нації в Україні. Вона є ядром і творцем 
української моноетнічної національної 
держави, що має бути закріплено в 
новій Конституції України. 

Григорій  Мусієнко. Україна для українців: хто 
за і проти. — К., 2003; Політологічний словник. 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2005

Г. Мусієнко

Космополітизм (від грец. cosmo
politis — громадянин світу) — світо-
глядна доктрина і теорія соціальної 
філософії, що проповідує принципи за-
міни національного громадянства сві-
товим, відмову від етнічної (національ-
ної) самоідентифікації, невизнання 
своєї батьківщини (вітчизни), нехту-
вання національних інтересів, зневагу 
до свого народу, національної культу-
ри, традицій та вірувань. Прибічників 
К. зневажливо називають “безрідними 
космополітами”. К. сповідують вірую-
чі юдеї у формі догмату про “богооб-
раність” євреїв та християни в ідеї все-
ленської “любові до ближнього” та 
“братів у Христі”. Ідеї К. лежать в ос-
нові ідеології комуносоціалізму, мон-
діалізму та глобалізму. 

Григорій  Мусієнко. Україна для українців: хто 
за і проти. — К., 2003.

Г. Мусієнко

Креоли (фр. Creole, від ісп. criol
lo — букв. уродженець) — нащадки бі-
лих європейців, які народилися на ін-
ших континентах планети, хоча таким 
самим терміном користуються при оз-
наченні людей, що походять від змі-
шання двох рас. Зустрічаються й інші 
варіанти поняття “К.” — криоли, кри-
лу, крио. Виокремлюють такі групи 
К.: 1) нащадки перших європейських 
поселенців (переважно іспанців) у 
країнах Латинської Америки, які не 
мають домішки індійської чи негроїд-
ної крові і народжені в Америці — на 
відміну від уродженців метрополії, що 
в колишній іспанській Америці нази-
валися чапетонами, у Мексиці — гачу-
пинами, в Бразилії — Portuguezes 
legitimos або Filhos do reino; культура 
К. сформувалася на  основі іспанської 
колоніальної культури, що зазнала 
впливу різних індіанських етносів і де-
якою мірою рабів-африканців; 2) на-
щадки рабів-аф рикан ців з Бразилії і 
колишніх британських і голландських 
колоній, становлять основу ямайсько-
го, гренадського та інших етносів Вест-
Індії; культура К. становить синтез єв-
ропейських (англійських, голландсь-
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ких, португальських) і африканських 
традицій; 3) нащадки від змішаних 
шлюбів французів і африканців у 
Французькій Гвіані; 4) нащадки від 
змішаних шлюбів французів і індіанок 
у США (штати Луїзіана і Техас); 5) на-
щадки від змішаних шлюбів росіян з 
індіанками, алеутками і ескімосками 
на Алясці (США); 6) етнічна спільнота 
у Сьєрра-Леоне, що сформувалася в ре-
зультаті змішування детрибалізованих 
африканців, які повернулися з Амери-
ки після звільнення від рабства, а та-
кож висланих з Ямайки (маруни), з 
африканцями — колишніми рабами з 
різних районів Західної Африки; куль-
тура — синтез африканських, європей-
ських і американських компонентів; 
7) етноси, що сформувалися в колиш-
ніх португальських колоніях у резуль-
таті змішування африканців із порту-
гальцями (сантомійці, кабовердці та 
ін.); 8) змішане за походженням насе-
лення островів Маврикій, Реюньон і 
Сейшельських.

У період перебування Латинської 
Америки під владою Іспанії і Порту-
галії К. займають набагато престижні-
ше становище, ніж місцеві жителі, 
яких витісняли вглиб країни або фі-
зично знищували. Відтак вони вважа-
лися другорядними людьми стосовно 
тих, хто народився в метрополії. Факт 
народження на Американському кон-
тиненті вже свідчив про меншовар-
тість цієї людини, хоча щодо мови, 
релігії, походження чи манер поведін-
ки її неможливо було відрізнити від 
корінного іспанця. Відповідно для цих 
людей обмежувався рух по владній 
вертикалі, далі столиці імперської 
одиниці він не міг пробитися; не міг 
для професійного росту переходити в 
інші імперські провінції. Другоряд-
ність К. порівняно з вихідцями з мет-
рополії виявлялася і в економічній 
діяльності. Почуття меншовартості по-
родили в К. революційні настрої, що 
призвели до визвольних війн та ство-
рення нових незалежних держав. Щоб 
зберегти ці державні утворення і не 
дати можливості властям митрополії 
використати неіспанські народи, як це 
бувало раніше, в боротьбі з повсталими 
К., креольська еліта пішла на компро-
міс і союз із неіспанським населенням. 
У новостворених державах проголоси-
ли формування нових національних 

спільностей на основі політичної і те-
риторіальної належності. Відповідно 
до цього і населення певної країни ста-
ло називатися за назвою держави. У 
політичній і духовній сфері залишили-
ся домінувати традиції К., корінне на-
селення змушене було влитися в цей 
керований креольською елітою держа-
во- та націотворчий процес.

Нині в українській інтелектуальній 
думці побутує своєрідне трактування 
поняття “креольства” як соціокуль-
турного і соціополітичного явища. Ви-
світлене воно було в численних публі-
каціях київського дослідника Миколи 
Рябчука, присвячених розвитку Ук-
раїни в останньому десятилітті ХХ ст.

Терміном “К.” М. Рябчук позначив 
ту частину української спільноти, яка 
політично орієнтована на незалежність 
України, але мовно і насамперед соціо-
культурно відкидає українськість чи, 
принаймні, дистанціюється від неї. За 
його твердженням, К. є домінуючою 
національно-культурною спільнотою в 
Україні стосовно українців і так зва-
них “совєтських” людей. Політично 
українські К. все більше (особливо в 
міру наближення до владних посад і до 
висот бізнесу) обстоюють незалежність 
України й інтеграцію до Європи із суто 
прагматичних міркувань, але культур-
но вони завжди, без винятків, орієнто-
вані на Москву, прагматично, або за 
звичкою. Відірвавшись від метрополії, 
вони залишилися в полоні її культури 
і традицій, відчувають відчуження до 
символізму українців. Подібне відбу-
вається і з певною частиною молоді, 
яка виховувалася в дусі креольства, 
хоча вона й сприймає зовнішні атрибу-
ти держави, проте духовно перебуває в 
російських чи західних духовно-куль-
турних традиціях. Для К. Україна вва-
жається молодою державою, створе-
ною лише в 1991 р., відповідно вони 
прагнуть утворити і нову етнополітич-
ну спільноту, яка не ґрунтуватиметься 
на традиціях державоутворювального 
етносу — українців.

Креольство в Україні, за переконан-
ням М. Рябчука, почало гуртуватися 
після того, як до вихідців з України 
(незалежно від походження) почали 
ставитися в столиці Російської імперії 
не як до своїх, обмежуючи їм кар’єрне 
зростання. Постають численні різно-
манітні об’єднання “южан”, зростає 
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“територіальний патріотизм”. Ра-
дянська влада у 20-х роках іде на ком-
проміс з українцями, висуваючи напе-
ред комуністів-українців. З кінця пе-
ріоду “українізації” у першій половині 
30-х років і українців, і К. починає 
витісняти новосформована “радянсь-
ка” людина, спершу на низах влади, а 
потім уже й на верхах. Надалі виникає 
своєрідний функціональний поділ ро-
лей: середня, а часом і вища ланка на-
уки, виробництва, господарчого управ-
ління на теренах України — місце для 
К.; “совєтська” людина — це насампе-
ред партійний апарат та робітник 
індустріального Сходу й Центру; ук-
раїнець — це номенклатурний пись-
менник та частково науковець-гумані-
тарій, а також сержант міліції, ро-
бітник провінційного підприємства, 
колгоспник, некваліфікований праців-
ник у великій промисловості. Цілко-
вито закономірним наслідком такої 
ситуації стало те, що з розпадом ра-
дянської системи саме К. є доміную-
чою спільнотою у пострадянській Ук-
раїні. Насамперед тому, що українці, а 
особливо їхня еліта (звичайно, не 
офіційна, а справжня, “неформаль-
на”), були в УРСР “гнаними і голодни-
ми”, якщо демонстративно не зрікали-
ся українськості. Креольство було не-
задоволене “союзним центром”, який 
обмежував будь-яку активність у союз-
них республіках. У 1990–1991 рр., пе-
реконавшись у неможливості транс-
формувати імперію і прагнучи позбу-
тися свого довічно провінційного і 
другорядного статусу, воно створило 
єдиний фронт з українцями в боротьбі 
проти СРСР, роблячи при цьому пос-
тійні реверанси на адресу свого “друго-
го Я”, говорячи, що “не можна різати 
по живому”. Однак поки щирі україн-
ці та їхні лідери переймалися гумані-
тарно-лінгвістичними проблемами, К. 
вдалося за кілька років узяти до рук 
державне управління й економіку на 
всіх рівнях. Як наслідок — панівні по-
зиції в економіці нової України стали 
креольськими. А згодом, за дуже ко-
роткий час, — і позиції політичні. 

Відповідно твердження М. Рябчука 
в Україні конкурують два проекти на-
ціотворення — креольський, за яким 
творилися нації у країнах Латинської 
Америки, та український, що відпові-
дає звичному варіанту утворення полі-

тичних національних спільнот на ос-
нові домінуючого державоутворюваль-
ного етнічного первня.

Грабовський С.  Креоли, креоли, навкруг самі 
креоли // “Ї”. — 2001. — № 23; Грицак Я. Страсті 
за націоналізмом. — К., 2004; Рябчик М. Від Ма-
лоросії до України: парадокси запізнілого націо-
творення. — К., 2000; Украинская советская энцик-
лопедия: В 10 т. — К., 1982. — Т. 5.

В. Деревінський

Криза політична (від грец. 
krisis — перелом, важке перехідне ста-
новище, результат) — особливий стан 
у розвитку і функціонуванні політич-
ної системи суспільства, і насамперед 
її державних структур, який характе-
ризується відчутною нестабільністю, 
розбалансованістю діяльності політич-
них інститутів, зниженням рівня ке-
рованості всіма сферами життя сус-
пільства, наростанням соціально-полі-
тичної активності мас. К. п. у своєму 
розвитку проходить такі етапи: перед-
кризовий стан суспільства або його 
політичної системи, коли соціальні су-
перечності вже неможливо розв’язати 
шляхом компромісів; виникнення 
кризи, що означає нездатність влади 
розв’язувати проблеми політичними 
методами, характерними для нормаль-
ного функціонування політичної сис-
теми; розвиток і загострення кризи — 
виявляються в розпаді існуючих полі-
тичних структур, що веде до анархії 
або розмивання центру влади. Загост-
рення кризи може стати початком її 
розв’язання шляхом уникнення конф-
ліктних ситуацій, а також подальшим 
її розвитком, що супроводжується на-
ростанням можливості політичної ка-
тастрофи. К. п. є поворотним пунктом 
у розвитку суспільства і з цього боку 
вона має позитивний вимір, даючи по-
чаток новому етапу в розвитку сус-
пільства і його політичної системи. 
К. п. є похідною від суперечностей і 
конфліктів у соціально-економічній, 
культурній, національно-етнічній сфе-
рах життєдіяльності, не розв’я заних 
внаслідок різних причин звичайними 
методами політичного управління сус-
пільством. Важливого значення у цьо-
му зв’язку набуває типологія супе-
речностей суспільства, розвитку і 
пов’язаних з ними конфліктів, які 
призводять до криз. Такі суперечності 
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можна поділити на функціональні, 
структурні і системні. Перша група 
суперечностей зводиться до функціо-
нального розладу суспільно-політич-
них механізмів суспільства, невід-
повідності форм і методів діяльності 
інститутів державних органів влади 
зміненим зовнішнім і внутрішнім умо-
вам життя. Для подолання згаданих 
суперечностей зазвичай досить реформ 
зі зміни й удосконалення існуючих ме-
ханізмів. Звичайно, такі суперечності 
не потребують зміни форм державного 
ладу. Коли ж влада неспроможна ре-
формувати суспільство, функціональ-
ні суперечності можуть перетворюва-
тися в структурні, тобто спричинюва-
тися до подальшого поглиблення К. п. 
Розвиток структурних суперечностей 
означає, що форми державного ладу 
не відповідають соціально-економіч-
ним та іншим умовам життя суспільс-
тва. Починається структурна криза 
влади, її легітимності. Об’єктивно це 
означає, що на цьому етапі можли-
вості розвитку в межах цієї організа-
ції вичерпано і визріли умови для пе-
реходу на нову якісну стадію. Струк-
турні супереч ності переростають у 
кризу, яка в політиці виражається 
повною або частковою втратою прав-
лячими колами можливості справити-
ся з суперечностями, розв’язувати 
проблеми суспільства. Структурні 
кризи супроводжуються бурхливими 
соціальними потрясіннями, але мо-
жуть протікати і досить мирно. Щоб їх 
розв’язати, необхідні структурні ре-
форми в політиці, економіці та інших 
сферах суспільного життя. Ці рефор-
ми означають глибокі перетворення 
політичних, економічних і соціальних 
взаємин, якісне оновлення політичної 
системи суспільства. Саме так відбува-
лася еволюція буржуазних країн від 
стадії вільної конкуренції до держав-
но-монополістичного етапу і далі — 
через неоконсервативну революцію — 
до сучасних форм постіндустріального 
розвитку. Системні суперечності озна-
чають, що основні елементи суспільс-
тва зайшли у взаємну невідповідність, 
що їх вже неможливо подолати в ме-
жах існуючої політичної системи. 
Вони вирішуються тільки  через змі-
ни — революційним або ненасильни-
цьким шляхом. Системна К. п. — це 
прихований або явний параліч дер-

жавно-політичної структури, втрата 
правлячими колами стратегічної іні-
ціативи розвитку суспільства. Зазви-
чай на цій стадії К. п. виникає револю-
ційна ситуація, відбувається повна 
втрата владою своєї легітимності; у 
політичну боротьбу вступають нові со-
ціальні суб’єкти політичного процесу. 
Породжуються К. п. найчас тіше від-
ставанням держави й інших полі-
тичних інститутів від усвідомлення 
назріваючих або вже назрілих проблем 
суспільства.

Виокремлюють також зовнішньо-
політичні кризи, пов’язані з між-
народними конфліктами, конфліктами 
між воєнно-політичними блоками, 
об’єднаннями, і внутрішньополітичні 
кризи, такі як: конституційна криза — 
фактично пов’язана із припиненням 
дії основного закону країни та урядова 
криза — пов’язана із втратою урядом 
поваги, довіри, підтримки з боку 
громадян. Така криза загострюється 
ще й тим, що виконавчі органи не 
виконують розпорядження, рішення 
уряду. Досить частими є К. п., по-
в’язані зі станом, авторитетом, діяль-
ністю окремих політичних партій, 
громадських об’єднань і організацій. 
К. п. — складна ситуація, що може 
значною мірою зумовлювати навіть 
долю держави. Водночас, за умови 
успішного розв’язання К. п. може 
настати час нового історичного етапу в 
розвитку суспільства, його політичної 
системи.

Конституція України. — К., 1996; Алисова Л. Н. 
Взаимодействие политических партий как фактор 
реформирования общества. — М., 1997; Полито-
логическая энциклопедия. — М., 2003; Політоло-
гічний енциклопедичний словник. — К., 1997; 
Политологический словарь / Сост.: Р. Г. Григорян, 
А. А. Когтева, Т. А. Малыгина и др. — К., 1991; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005; Рябов С. Г. Політологія: словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2001.

М. Головатий

Круглий стіл (КС) — організація, 
що з’явилася у Великобританії 2 травня 
1891 р. Її засновником виступає Сесіль 
Родс, а членами-співзаснов никами — 
лорди Ешер, Альфред Мілнер, Рот-
шильд, Артур Бальфур. Побудована за 
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принципами, заснованого в першій по-
ловині XVI ст., ордену єзуїтів. 

Сесіль Родс, здобувши свої багатс-
тва на золотих і алмазних копальнях у 
Південній Африці наприкінці ХІХ ст. 
за фінансової підтримки Ротшильдів, 
мав мрію об’єднати англомовні народи 
і встановити їхній контроль над усіма 
заселеними куточками Землі. Біограф 
Родса зазначав, що “Світовий уряд був 
просто його бажанням”. 

Головним завданням організації 
було поширення британського пану-
вання на весь світ, а також упровад-
ження англійської мови як всесвіт-
ньої. Родс, який певною мірою був 
 ідеалістом, передбачав створення пози-
тивного світового уряду для блага всьо-
го людства. 

Однак згодом до КС увійшли пред-
ставники ордену Ілюмінатів і плани 
змінилися. Організація розпочала під-
готовку лояльних британській короні 
ділових лідерів, які б забезпечували їй 
прибутки у вигляді золота та алмазів 
південноафриканських родовищ. Цент-
ралізованій команді Комітету 300 че-
рез КС вдалося позбавити південноаф-
риканців усього, що належало їм за 
правом народження. На початку 30-х 
років ХХ ст. британська корона трима-
ла у своїй владі найбільші у світі запа-
си золота й алмазів. Комітет 300 дістав 
у своє розпорядження величезні ба-
гатства від торгівлі наркотиками, а та-
кож у вигляді запасів металів та міне-
ралів Південної Африки. 

Завдяки КС, який відігравав у цій 
справі ключову роль, з’явилася мож-
ливість встановити повний фінансовий 
контроль над світом. Явним завданням 
цієї організації постала необхідність 
встановити британський контроль над 
США. Здійсненню цього задуму слугу-
вали неабиякі організаторські здіб-
ності лорда Альфреда Мілнера, проте-
же сім’ї лондонських Ротшильдів. Піс-
ля добору членів КС за принципами 
масонства шотландського ритуалу об-
рані проходили навчання в Кембридж-
ському й Оксфордському університе-
тах під постійним наглядом Джона 
Раскіна, “комуніста старої школи” (за 
його ж визнанням), і Т. Х. Гріна, опе-
ративного працівника МІ-6. Саме Грін, 
син християнського євангельського 
священика, виховав Родса, Мілнера, 
Лінсдея, Джорджа Бернарда Шоу і Ял-

мара Шахта (міністра фінансів Адоль-
фа Гітлера).

Члени КС розповзлися світом аби 
взяти у свої руки контроль за фінансо-
вою політикою та політичними лідера-
ми у країнах, в яких вони діяли. У 
Південній Африці генерал Сматс, який 
боровся проти британців у Бурській 
війні, був завербований і став провід-
ним розвідувальним, військовим і 
політичним агентом, що підтримував 
інтереси британської корони. У США 
останніми роками завдання виведення 
країни з гри випало Вільяму Янделлі 
Елліоту, вихователю Генрі Кіссіндже-
ра, який організував його блискавичне 
сходження на владний олімп як голов-
ного радника Комітету 300 з проблем 
Америки. Сам Елліот ще в 1917 р., піс-
ля закінчення університету Ван-
дербільта, був відібраний для роботи в 
банківській мережі Ротшильдів — 
Варбургів. Працюючи у Федеральному 
резервному банку Сан-Франциско, він 
дослужився до посади директора. При 
цьому він діяв як офіцер розвідки Вар-
бургів — Ротшильдів, подаючи відо-
мості про найважливіші події в галу-
зях, за якими він вів спостереження. 
Масонські спостерігачі, оцінивши та-
ланти Елліота, рекомендували його до 
стипендії Родса. В 1923 р. він вступив 
до Оксфордського університету. Після 
закінчення навчання його прийняли 
до КС, а згодом відправили до США.

Основа філософії КС полягала в 
тому, щоб просувати своїх членів на 
посади, які давали можливість форму-
вати й здійснювати соціальну політи-
ку через соціальні інститути й маніпу-
лювати масами. Члени КС “пролази-
ли” на вищі посади банківської справи 
після проходження курсів у Тавістоць-
кому інституті. Цей курс склав лорд 
Леконсфільд, наближений до бри-
танської королівської сім’ї, потім його 
також читав Роберт Брант, який у по-
дальшому очолив французький банк 
“Freres Lazard”.

Через Ротшильда КС налагодив 
зв’язки із сіоністами, а також із сі-
мействами Шіффів, Варбургів, Гутен-
хаймів, Рокфеллерів і Карнегі. В по-
дальшому керівництво організацією 
взяв на себе лорд Мілнер, утворивши 
на її основі “Королівський інститут 
міжнародних справ” (RIIA), “Раду 
міжнародних відносин” (CFR) та “Інс-
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титут удосконалених досліджень” 
(IAS). До цього інституту Мілнер най-
няв на службу Роберта Опенгеймера і 
Альберта Ейнштейна, які пізніше 
розробили першу у світі атомну бомбу.

William T. Still. New World Order: The Ancient 
Plan of Secret Socienties. Lafayette, LA: Huntington 
House Publishers. — 1990. — 390 p.

М. Сенченко

Ксенофобія (від грец. хenos — 
 чужий і phobos — страх) — 1) нав’яз-
ли вий, нездоланний страх перед 
незнайо мими людьми; 2) хворобливо-
негативне ставлення до чого-небудь, 
кого-небудь незнайомого, чужого; 
3) негативне, нетолерантне ставлення 
до всього іноземного й іноземців. 
Одним із різновидів К. є етнічна анти-
патія або усталене почуття неприязні, 
а часом й відвертої ворожнечі або 
упередженості стосовно представників 
певної національності (англофобія, 
русофобія, юдофобія). Така психоло-
гічна позиція зазвичай притаманна 
представникам пригноблюваного (без-
державного) етносу в їхньому ставленні 
до представників етносу — пригноб-
лювача, як зрозуміло, й навпаки. 
Щоправда, етнічна взаємоантипатія 
може бути й наслідком тривалого 
історичного протистояння етносів-сусі-
дів. Етнопсихологічна антипатія може 
мати тимчасовий характер і зумовлю-
ватися погіршенням політичних 
стосунків між державами. Для людей, 
які перебувають у стані К. притаманні 
почуття як побоювання, тривоги, 
послужливості, так і підозрілості, 
зверхності, зневаги тощо. Звідси й 
певні стереотипи поведінки: уникання 
контактів, своєрідна самоізоляція, 
захисна агресивна поведінка, або де-
монстрація неприязні, нетерпимості, 
відкритої ворожнечі до “інших” у 
різних формах (вербальній — словами, 
фізичній — застосуванням фізичної 
сили, економічній — пониженням у 
посаді чи звільненням з роботи) тощо. 
За певних обставин, К. може вийти із 
стану тимчасового емоційного пережи-
вання й набути усталеності, характеру 
переконання, а отже, стати стерео-
типним фрагментом свідомості конф-
ронтаційного спрямування, для якої 
може стати нормою пошук і “зна-
ходження” ворога серед “чужих”, 

комплекс зверхності, упередженості 
до сприйняття представників “чужої 
нації”. За таких обставин, міжосо-
бистісна неприязнь або ворожнеча мо-
же перерости в міжетнічні конфлікти 
й сутички, що можуть набути сус-
пільно небезпечних розмахів і наслід-
ків особливо за таких додаткових 
умов, як внутрішня економічна або 
полі тична криза, етнічна дискри мі-
нація, загострення міждержавних 
стосунків тощо.

Алексеев В. Этногенез. — М., 1978; Життя ет-
носу: соціокультурні нариси. — К., 1997; Па-
нов В. Г. Эмоции. Мифы. Разум. — М. 1992; Ре-
конструкція світоглядних парадигм. Нові тенденції в 
західній філософії. — К., 1995; Этносоциология: 
цели, методы и некоторые результаты исследова-
ния. — М., 1984.

А. Черній 

Кубино-американський націо-
нальний фонд — емігрантська ор-
ганізація кубинської антикомуністич-
ної опозиції на території США. Го-
ловна мета — повалення режиму 
Ф. Кастро. Штаб-квартира фонду зна-
ходиться у м. Маямі (штат Флорида). 
Активно займається організацією спе-
ціальних терористичних акцій — на 
транспорті, туристичних об’єктах 
тощо. Мали місце спроби організації 
замахів на Ф. Кастро, Президента Ве-
несуели Уго Чавеса та ін. Налагоджені 
внутрішні та зовнішні контакти зі 
спорідненими організаціями: Кубино-
американською асоціацією ветеранів; 
Фондом вільної Куби; Незалежною і 
демократичною Кубою; Патріотичною 
кубинською радою; Бойовою дисидент-
ською групою.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Культурний імперіалізм — 
а) практика нав’язування культури 
або мови однієї нації іншій, спираю-
чись при цьому на економічну або вій-
ськову могутність і силу. К. і. може 
виявлятися як у загальному ставленні, 
так і активній політиці. Основними 
його засобами є: приниження, приду-
шення місцевих мов, переслідування 
місцевих конфесій, знищення або пе-
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реселення за кордон негідних тощо; 
б) універсалізація досвіду і культури 
пануючої соціальної (етнічної) групи і 
впровадження її як норми для підпо-
рядкованих, або залежних груп.

Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Культурний суверенітет — від-
повідна, визначена конституцією, за-
конодавством компетенція держави у 
справах культури (школи, виховання, 
науки і мистецтва). При цьому визна-
чається відповідальність держави, міс-
цевих органів влади і самоврядування 
в галузі культури, виділення певних 
коштів на її розвиток і збереження, ве-
деться необхідна робота по обстоюван-
ню пріоритету культури певної держа-
ви, її цивілізованому поширенню у 
світі.

М. Головатий

Курдська демократична партія 
Ірану — військово-політичне угрупо-
вання. Створене в Іраку на початку 
60-х років генералом Мустафою Бар-
зані. Основна програмована мета — 
створення незалежної держави Кур-
дистан у Північному Іраку. В 70–80-х 
роках К. д. п. І. вела помітні бойові дії 
проти центрального уряду, брала 
участь в ірано-іракському конфлікті 
(на боці Ірану), у повстанні 1991 р. Із 
середини 90-х років угруповання конт-
ролювало частину Північного Ірану, 
разом з іншими угрупованнями, полі-
тичними силами формувало регіональ-
ний уряд самоуправління Курдиста-
ну. Чисельність К. д. п. І. становить 
15–17 тис. постійного складу бойови-
ків та близько 30 тис. бійців племінно-
го ополчення. Добре озброєна, має 
власну розвідку. Операційні зони — 
головним чином гірські райони Пів-
нічного Іраку. Веде періодичні бойові 
дії проти підрозділів збройних сил Іра-
ку та формувань Курдської робітничої 
партії (спільно з турецькою армією). 
Фінансується К. д. п. І. за рахунок 
контрабанди нафти і нафтопродуктів. 

Фактично контролює регіональний 
уряд, Національну Асамблею Кур-
дистану. Має певні контакти з Іраксь-
кою комуністичною партією, місцеви-
ми туркоманськими, асирійськими, 
єзидськими угрупованнями, а також зі 
США, Турцією, Ізраїлем, а з кінця 90-
х років із Сирією. Має зарубіжні пред-
ставництва у Турції, Швеції, Нідер-
ландах та інших країнах.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Курдська комуністична партія 
Іраку — ліворадикальне військово-
політичне угруповання курдів Ірану. 
Починала створюватися ще в 1969 р., 
але завершилося її організаційне ста-
новлення у 1983 р. Ідейні засади ор-
ганізації становить комбінаційне поєд-
нання лівого марксизму із курдським 
націоналізмом. Угруповання брало ак-
тивну участь у повстанні 1979 р. в 
курдських регіонах, в ірано-іракській 
війні 1980–1988 рр.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Курдська робітнича партія — се-
паратистська військово-політична ор-
ганізація курдської общини Турції. 
Створена в Анкарі 27 листопада 1978 р. 
на з’їзді студентського марксистського 
гуртка “Демократична патріотична 
асоціація вищої освіти”. Ідейні засади 
організації будувалися з початку існу-
вання К. р. п. на поєднанні елементів 
марксизму-ленінізму, курдського на-
ціоналізму і маоїстської концепції на-
родної війни. Однією з провідних ідей 
було і є визнання національно-культур-
ної ідентичності курдів; автономізація 
курдського регіону Турції; реалізація 
політичних свобод і права на вико-
ристання мови; припинення військово-
го тиску з боку уряду. З 1984 р. К. р. п. 
розпочала боротьбу за створення неза-
лежної держави Курдистан на території 
Південно-Східного регіону Турції. В 
1999–2000 рр. партія фактично розко-
лолася: частина керівництва прийняла 
рішення про припинення збройної бо-

Курдська робітнича партія
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ротьби, про перехід до суто політичних 
форм і методів реалізації програмових 
засад К. р. п. Політичне крило партії 
має кілька найменувань: Демократич-
ний народний союз (січень 2000 р.); На-
родна партія свободи; Конгрес свободи 
(січень 2000); Народна партія свободи; 
Конгрес свободи і демократії Курдиста-
ну (квітень 2002 р.). Військове крило 
також має кілька назв: Національно-
визвольна армія Курдистану; Народно-
визвольна армія Анатолії (березень 
1999 р.); Месопотамська армія; Народ-
ні сили законної оборони (січень 
2000 р.) та ін. Вищі органи партії скла-
даються з Центрального комітету; 
Політичної (Президентської) ради; 
Фронту національного визволення Кур-
дистану. Військово-політичне ке-
рівництво партією здійснює досить ве-
лика кількість політиків, військових 
діячів, серед яких є й такі, що були за-
суджені, перебувають в еміграції. На 
початку 80-х років були створені спе-
ціальні військові формування партії, 
що пізніше були переформовані в На-
ціонально-визвольну армію Курдиста-
ну. Чисельність військових формувань 
у 90-х роках становила близько 15 тис. 
бойовиків постійного складу, кількість 
яких до 2000 р. істотно зменшилась 
(близько 4–5 тис.). Характерно, що се-
редній вік бойовиків становить 20–25 
років, серед них немало жінок. За ет-
нічним складом це курди, турки, вір-
мени, араби, перси. На озброєнні сучас-
на різноманітна бойова техніка. Існу-
ють свої центри воєнної підготовки. 
Широко використовують партизанські 
методи ведення бойових дій. Здійсню-
ються терористичні акти, організову-
ються захоплення заручників, ведеться 
нелегальна наркоторгівля. К. р. п. має 
свої структури, представників в Авс-
тралії, Англії, Бельгії, країнах СНД, 
ФРН, ПАР, Югославії. Добре фі-
нансується, має контрольовані ЗМІ в 
країні і поза її межами.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Сенчен-
ко М. І. Латентні структури світової політики. Нари-
си з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Курс політичний — довготривале 
спрямування діяльності політичних ін-
ститутів відповідно до одного або кіль-
кох політичних завдань. К. п. оформ-
люється і закріплюється у вигляді 
політичних декларацій, політичних 
платформ чи програм, конституцій, 
які і є основою політичної діяльності 
держави, політичних партій, організа-
цій, рухів, інших суб’єктів політики. 
Основними чинниками, що впливають 
на формування К. п. є: ситуація у сус-
пільстві і потреби подальшого суспіль-
ного розвитку; місце і роль конкретно-
го політичного інституту в суспільно-
політичних відносинах і процесах; 
характер політичної влади і стан взає-
модії між різними політичними інсти-
тутами — суб’єктами політики; стан 
політичної теорії, результати аналітич-
ної і прогностичної діяльності конкрет-
ного суб’єкта політики (що формує 
К. п.); роль, місце та вплив політичних 
лідерів на політичні процеси; рівень 
політичної культури суб’єктів політи-
ки, суспільства загалом; зовнішньо-
політична ситуація та ін. К. п. держави 
визначається залежно від характеру її 
політичної системи, особливостей дер-
жавних структур, кількості і характе-
ру діяльності політичних партій. Якщо 
в державі діє одна політична парія і 
вона є правлячою, К. п. цієї партії стає 
К. п. держави; за багатопартійної сис-
теми К. п. визначає партія, яка здобула 
перемогу на виборах, або партії, які ут-
ворюють певну коаліцію. К. п. має ві-
дображати, формуватися згідно з пот-
ребами суспільного розвитку і прогре-
су, політичною культурою суспільства, 
основними інтересами і потребами його 
громадян, тоді такий курс буде макси-
мально результативним.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Политологический сло-
варь / Сост.: Р. Г. Григорян, А. А. Когтева, Т. А. Ма-
лыгина и др. — К., 1991; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Курс політичний
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ність), адхисамадхи (вищу медитатив-
ну зосередженість) та адхипраджня 
(вищу мудрість). В основі усіх практик 
вищої моральності лежить принцип 
утримання від десяти виявів античес-
нот (аморальності). Три з них стосу-
ються дій тіла (позбавлення життя 
 живої істоти, крадіжка, сексуальна 
розбещеність), чотири — дій мови 
(брехня, лихослов’я, грубість, марно-
слів’я) і три — дій розуму (заздрість, 
зловмисність, помилкові погляди). Се-
ред практик вищої медитативної зосе-
редженості виокремлюється шаматха 
(спокій), що розуміється як утримання 
уваги на певному об’єкті, без відволі-
кань, у гармонії свідомості та тіла лю-
дини. Для досягнення шаматхи необ-
хідно позбутися “п’яти помилок”: лі-
нощі, забудькуватості, сонливості і 
неуважності, невживання “протиот-
рут” (засіб від “п’яти помилок”), над-
мірне вживання “протиотрут”. Щодо 
практики вищої мудрості, ламаїсти ви-
окремлюють п’ять її видів, головними 
з яких є мудрість, що пізнає умовне, 
або номінальне, знання та мудрість аб-
солютного знання, тобто знання при-
роди буття. Кожна з них має безліч ас-
пектів. За їх допомогою можна повніс-
тю подолати бар’єри аморальності та 
перепони до всезнання. Об’єктом такої 
мудрості є пізнання кінцевої природи 
всіх явищ, яка ще називається порож-
нечею, або нічим, де не існує ні речови-
ни, ні шуньята (свідомості). Вико-
нуючи вимоги усіх трьох практик, 
спираючись на прийняття сховища 
(вчення Будди) та усвідомлення зв’яз-
ків між діями та їх результатами, мож-
на досягти стану звільнення. Якщо ж 
додатково розвивати ще й бадхичитта 
(спрямованість на просвітлення), яка 

Ламаїзм (тибетський буддизм) (ти-
бет. блама, букв. — найвищий) — тер-
мін, який набув чинності в європейсь-
кій науці із 40-х років ХІХ ст. для поз-
начення організаційно незалежного 
різновиду (течії) буддизму, що сформу-
вався в Тибеті (VII–XIV ст.) шляхом 
поєднання тантричного буддизму (вад-
жраяна) за місцевою релігією (куль-
том) тибетців бонпо (формою шаманіз-
му). Засновником Л. є тибетський лама 
(Цхонхава (1357–1419). Зберігаючи 
основні буддистські положення, Л. од-
нак має свої специфічні риси. Це уск-
ладнена обрядовість, масове поширен-
ня інституту лам. Особливе місце в Л. 
належить прийдешньому Будді — 
Майдарі, який має покарати грішни-
ків і нагородити за релігійні заслуги 
гідних, встановити справедливість. 
Святим письмом Л. є Ганджур (Маньч-
жур, Канчжур) і Данджур. Ганджур, 
або збірка “Одкровення” Будди скла-
дається із 108 томів і включає тибетсь-
кі переклади найважливіших сутр і 
трактатів хінаяни, махаяни та ваджра-
яни, численних розповідей, діалогів, 
цитат, що мали відношення до Будди, 
а також твори з астрології, медицини 
тощо. Данджур є коментарем до текс-
тів Ганджура і складається з 225 томів, 
які вміщують цілком самостійні тво-
ри, зокрема розповідь, поеми, закли-
нання та переклади буддійських пра-
ць. Ламаїсти вважають, що тому, хто 
покладається на три сховища (Будду, 
Дхарму, Сангха), для їх досягнення 
потрібно самому породити Троїсте схо-
вище у власній свідомості. А щоб ово-
лодіти істинним сховищем — Дхармою 
(вченням), слід просуватися шляхом, 
який містить у собі тришикша (три 
практики): адхишила (вищу мораль-
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породжується любов’ю і милосердям, 
та виконувати згадані три практики в 
поєднанні з національністю до вищого 
просвітлення заради блага всіх живих 
істот, можна досягти, на думку ла-
маїстів, вершини всезнання, тобто най-
вищого звільнення — стану Будди. 

Поширення Л. спочатку обмежува-
лося кордонами Тибету. З ХІІ ст. його 
прихильники з’явилися в Монголії, 
Китаї. Від монголів Л. перейняли ту-
винці та більшість бурятів (Росія). 
Калмики зазнали його впливу напри-
кінці ХVI ст. у Джунгарії (Китай).

Будон Р. История буддизма. — СПб., 1999; Ва-
сильев  П. История религии Востока. — М., 1999; 
Малерб М. Религии человечества. — М.; СПб., 1997; 
Сінь Тін. Буддизм — для досконалості цього життя. — 
К., 1999; Черній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній 

Латентні структури — таємні ут-
ворення, організації, які діють прихо-
вано, управляють якими-небудь про-
цесами закулісно, не прагнуть публіч-
ності. До Л. с. дослідники відносять 
таємні масонські товариства, міжна-
родні фінансові структури, релігійні 
секти, спецслужби та ін. Для Л. с. ха-
рактерні утаємниченість діяльності та 
рішень, ієрархічна побудова, відповід-
на підпорядкованість, наявність об-
рядів посвячення тощо. Метою Л. с. 
може бути реалізація політичних, еко-
номічних, релігійних та інших інтере-
сів. Дослідники вказують на глобаль-
ність Л. с., наявність таємних органі-
зацій, що утворюють своєрідний уряд, 
який прагне керувати світовим розвит-
ком. До таких надструктур належать 
зокрема “Рада міжнародних відносин”, 
“Тристороння комісія”, “Більдербезь-
кий клуб”, “Світовий форум” та інші 
утворення. Переважно глобальні Л. с. 
мають етнічний характер, найзначні-
ший вплив на їх формування і діяль-
ність мають сіоністські, здебільшого 
екстремістсько налаштовані кола, які 
сповідують теорію “обраності” євреїв.

Бондар  Ю.  В.  Поле битви — інформаційний 
простір. — К., 2006;Сенченко М. Латентні структу-
ри світової політики. — К. 2003

Ю. Бондар

Латентні типи етнократії (від 
лат. latentis — прихований) — форма 

влади чи політичний режим, де суве-
реном є етнос, позбавлений легітим-
ності. Ця проблема властива імперіям, 
федераціям, конфедераціям та іншим 
формам державних чи міждержавних 
утворень. Для моноетнічних націо-
нальних держав, де сувереном є корін-
ний етнос, проблеми етнічної легітим-
ності не існує. У цьому випадку пози-
ція влади і етносу в обстоюванні 
національних інтересів збігається, 
тому немає причин вдаватися до при-
ховування чогось від когось. При цьо-
му має місце відкрита етнократія. Си-
туація буде значно простішою, якщо 
етнос є корінним. 

Інша справа, коли держава поліет-
нічна і склад громадян неоднорідний 
за етнічною ознакою. Тут може бути 
багато різних варіантів щодо організа-
ції системи влади, особливо коли в дер-
жаві є корінний етнос. Незалежно від 
того, яка форма влади чи політичний 
режим існує в державі, етнічний чин-
ник має, звичайно, вирішальний 
вплив на формування влади і її політи-
ку. Кожен етнос прагне у прихованій 
формі прийти до влади і забезпечити 
реалізацію своїх пріоритетних інтере-
сів під облудним гаслом захисту “за-
гальнолюдських цінностей”. 

Влада набуває рис прихованої, тоб-
то латентної етнократії незалежно від 
того, який етнос фактично здобув вла-
ду. Виокремлюють такі типи латентної 
етнократії: світський, релігійний, кос-
мополітичний, імперський, масонсь-
кий, орденський та ін. Типологізацію 
можна проводити і за іншими вужчи-
ми ознаками. Нині в Україні латентна 
етнократія має ознаки космополітич-
но-релігійного типу, з домінуванням у 
владних структурах представників єв-
ропейської та російської національних 
меншин.

Г. Мусієнко

Ліберійське об’єднання за при-
мирення і демократію — військове 
повстанське угруповання в Ліберії, що 
обстоює інтереси змішаних христи-
янсько-мусульманських племен краї-
ни (Крин, Мадінго, Лорма). Л. о. 
з. п. і д. було досить активним суб’єк-
том громадянської війни (1989 — 
1996), вело бойові дії проти військових 
формувань Національно-патріотично-
го фронту. З часом угруповання розко-
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лолося на християнську і мусульман-
ську фракції, але наприкінці 90-х ро-
ків. знову об’єдналося під назвою 
Л. о. з. п. і д. Чисельність військових 
формувань становить понад 7 тис. бойо-
виків (легкоозброєних), головним чи-
ном це молодь до 25 років. Має зовніш-
ні контакти з Гвінеєю, Сьєрра-Леоне, 
Лівією (на початку 90-х років.). Вва-
жається, що до діяльності угрупован-
ня мають відношення військові радни-
ки США, Англії та інших країн. Голов-
ний центр військових дій знаходиться 
у графстві Лофа (північно-західний ре-
гіон Ліберії — між містом Монровія і 
кордоном Сьєрра-Леоне), мали і мають 
місце невисокої активності військові 
дії проти урядових військ.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит справ. по негосударственным воени-
зированным системам. — М., 2003; Кузьмин А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Лібертаризм (від англ. liberty — 
свобода) — специфічний політичний 
рух ХХ ст., що виник і розвивався у 
деяких країнах (найперше у США, Ве-
ликій Британії), з намаганням знайти 
відповідь на один із засадничих питань 
політичної теорії — якими є законні 
функції держави. З Л. пов’язане таке 
поняття як “лібертаріанство” (liberta
rianism) — низка теорій і напрямів у 
політичній науці, які намагаються зу-
пинити помітний наступ у ХХ ст. ко-
лективізму й авторитаризму та вима-
гають “відсунути державні кордони”. 
Л. має головним чином дві течії. До од-
нієї належать анархісти, які дотриму-
ються думки, що жодна держава, мов-
ляв, не є легітимною. До іншої — так 
звані “монархісти”, які, у свою чергу, 
стверджують, що держава все ж від-
повідним чином може залучатися до 
справи встановлення і дотримання по-
рядку, нагляду за дотриманням дого-
ворів і забезпечення національної без-
пеки — і тільки. На думку анархістів, 
держава є своєрідним “нічним сторо-
жем”, а тому ті функції, що їх припи-
сують державі монархісти, мають ви-
конувати певні приватні органи захис-
ту. Точка зору лібертаристів щодо 
функцій держави ґрунтується на двох 

основних засадах їх теорії. По-перше, 
вони розробили і пропагують сильну 
доктрину особистих прав, зокрема 
прав індивідів на набуття ними влас-
ності та володіння нею. У свою концеп-
цію права власності і свободи договору 
вони включають право на добробут, 
 оскільки з погляду лібертаристів, пре-
тензії на це право вимагають примусо-
вої праці одних людей на користь ін-
ших. По-друге, лібертаристи обстою-
ють ідею стосовно того, що найбільш 
бажаною суспільною системою (най-
перше в економічному плані) є нічим 
не стримувана капіталістична система 
господарювання на кшталт laissez
faire (не втручання). Вони стверджу-
ють, що саме люди позбавлені держав-
ного тиску, примусу, найскоріше при-
йдуть саме до такої економічної 
системи. Відтак її і бажано схиляти до 
таких дій. Традиційно “лібертаніанця-
ми” називають людей, які сповідують 
принципи свободи волі, відкидають де-
термінізм. “Лібертаніанцями” назива-
ють також принципових вільнодумців, 
які виступають проти усього, що стри-
мує, або обмежує природну чи інстин-
ктивну поведінку індивіда чи то 
релігійні догми, чи то сімейні обов’яз-
ки, чи то закони, що їх запроваджує 
держава. Хоча лібертаріанців най-
частіше поділяють на два табори, най-
точніше цьому терміну відповідають 
ті, хто вважає, що кожен індивід, не-
залежно від того, чи належить він до 
певного суспільства і чи підлягає дер-
жавним законам, володіє низкою не-
відчужуваних прав, серед яких одним 
з найважливіших є право на приватну 
власність. Держава не повинна недо-
оцінювати й нехтувати такими права-
ми. Цю доктрину детально виклав Ро-
берт Нозик у праці “Анархія, держава 
та утопія” (1974). Одним з основопо-
ложників Л. є американський еконо-
міст-теоретик Мюррей Н. Ротбард — 
учень і послідовник австрійського еко-
номіста Людвіга фон Мізеса. До 
вчених, що розробляли і розробляють 
ідеї Л. належать також Джон Гасперс, 
Ерік Мек, Тібор Маген та ін. Ліберта-
ріанство — пряма протилежність ути-
літаризмові, оскільки воно вважає, що 
права індивіда завжди повинні стояти 
вище інтересів певної спільноти. Не 
дивлячись на те, що більшість ліберта-
ристів обстоюють ідеї пріоритету осо-
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бистих прав людини, окремі прихиль-
ники цього руху (наприклад Девід 
Фридман), висловлюючись на підтрим-
ку вільної ринкової економіки, роб-
лять наголос на положеннях, запози-
чених з економіки і теорії соціального 
вибору тощо. 

Енциклопедія  політичної думки: Пер. з англ. — 
К, 2000; Короткий оксфордський політичний слов-
ник / За ред. І. Макліна, А. Макмілана: Пер. з 
англ. — К., 2005; Friedman D.  The Machinery of 
Freedom. — New York, 1973; Hayek,  F. Von. The 
Coustitution of Liberty. — London, 1960; Machan,  T. 
Human Rights and Human Lieberties. — Chicago, 
1975; Rand A. The Fountainhead. — New York, 
1943; Rand A. Atlas Shrugged. — New York, 1957.

М. Головатий

Ліванізація — порівняно новий 
політологічний термін, який застосо-
вують для визначення такого суспіль-
но-політичного феномена, коли має 
місце конфлікт між протиборчими 
конфесійними угрупованнями. Такі 
угруповання проповідують конфесій-
но-національну нетерпимість, посилю-
ють конфесійний розбрат, активніше 
інших втручаються у громадське, полі-
тичне життя. Л. — це крайня, надто 
складна ситуація, пов’язана із загос-
тренням внутрішньодержавних, внут-
рішньонаціональних відносин, які мо-
жуть сягати навіть відкритої збройної 
боротьби між окремими конфесійними 
угрупованнями. Походження терміна 
“Л.” пов’язане з подіями у Лівані дру-
гої половини 60-х років, де надто за-
гострилися соціально-економічні та 
класові суперечності, а саме між му-
сульманами-шиїтами (більшість на се-
лен ня — найбідніше і найзлиденніше) 
і християнами-маронітами (третина 
населення — найбагатші). Національ-
но-патріотичні сили вимагали від уря-
ду проведення певних економічних та 
політичних реформ, а внутрішнє ста-
новище у державі все більше погіршу-
валося у зв’язку з агресивними діями 
Ізраїлю. Залежно від конфесійної на-
лежності населення Лівану розкололо-
ся на протиборчі частини — мусуль-
ман і християн-маронітів. Ситуація 
загострювалася ще й у зв’язку з тим, 
що ліванські мусульмани є прибічни-
ками ісламської культури, а мароні-
ти — прагнуть до західної цивілізації. 
Після того, як ліванська реакція, очо-

лювана маронітськими багатіями за 
підтримки західних держав, взяла 
курс на придушення національно-
 патріотичних сил та осередків Органі-
зації визволення Палестини, виникли 
збройні конфлікти, фактично розпоча-
лася громадянська війна. Відтак тер-
мін “Л.” означає негативну, дестабілі-
зуючу роль різних релігійних угрупо-
вань у житті країни, що негативно 
позначається на житті людей.

Політологічний  енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 
2005.

М. Головатий

Ліга захисту євреїв — екстреміст-
ська організація єврейської общини 
США. Почала створюватися ще на по-
чатку 60-х років ХХ ст. у Брукліні 
(Нью-Йорк). Засновником організації 
вважають рабина Меїра Кахане. З 
1968 р. Л. з. є. перейшла до терорис-
тичної діяльності. Загальна чисель-
ність бойового складу — близько 1 тис. 
осіб, хоча вважають, що співчуваючих 
її діяльності налічується понад 13 тис. 
осіб. Терористична боротьба ведеться з 
використанням стрілкової зброї, міно-
метів, організуються обстріли різно-
манітних об’єктів не лише на території 
арабських держав, і тих, що співробіт-
ничають з арабськими державами. З 
початку 80-х років активність діяль-
ності організації дещо знизилася і ок-
ремі її структури почали діяти в латент-
ному режимі. З початку 2001 р. знову 
була помітною активність організації. 
Має міжнародні зв’язки.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Сенчен-
ко М. І. Латентні структури світової політики. Нари-
си з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Лідер (англ. leader, від lead — 
керівник, провідник) — авторитетна 
особа, яка перебуває на чільному місці 
в ієрархічній системі суспільства і є її 
провідним елементом, або загальновиз-
наним авторитетом у певній галузі 
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діяльності. Термін “Л.”, згідно з Окс-
фордським словником, має давню іс-
торію і своїм корінням сягає XIII ст. 
Феномен Л. надзвичайно багатогран-
ний за сутністю і має широкий діапа-
зон конкретних виявів. В українській 
мові Л. найчастіше тлумачиться як 
провідник. Зазвичай найвищий ща-
бель серед розмаїття провідників посі-
дає лідер політичний. Решта Л. — вій-
ськових, наукових, мистецьких, освіт-
ніх, громадських, спортивних та інших 
поступаються йому за рівнем впливу 
на життя суспільства і держави.

Серед важливих наукових проблем 
теорії лідерства важливе місце посіда-
ють типологізація, взаємодія Л. із со-
ціальними групами, природа лідерсь-
кої харизми тощо.

Типологізація лідерської діяльності 
опирається на численні концепції, в ос-
нову яких закладено такі чинники, як: 
особисті риси, соціально-політичні 
якісні особливості, морально-психоло-
гічні характеристики, функціональні 
відмінності тощо. Загалом вирізняють-
ся такі типи Л.: формальних і нефор-
мальних; реформаторів і консерва-
торів; правлячих і опозиційних; світо-
вих, державних чи регіональних та ін. 
Поширена і класова типологізація: бур-
жуазна, пролетарська та ін. Нині попу-
лярна в політичних науках концепція 
типологій лідерства М. Вебера, в основу 
яких покладено форму правління чи 
тип політичного режиму. Серед них ви-
різняють: традиційних Л. (вождь пле-
мені, князь, монарх); формальних (пре-
зидент, прем’єр-міністр); харизматич-
них (яскраві дієві особистості, які 
виходять на політичну арену за кризо-
вих умов чи революційних ситуацій).

Л. можуть бути не лише окремі осо-
бистості, й національні чи соціальні 
групи, цілі держави і навіть блоки дер-
жав. Таке лідерство формується на ін-
ших світоглядно-методологічних заса-
дах і принципах. Прикладом цього є 
сучасний глобалізм — жорстока бо-
ротьба між націями і державами за 
світове панування. У силовому полі 
претендентів на це нині перебуває ук-
раїнська нація, яка за своїм статусом 
єдиного корінного етносу України 
намагається стати Л. українського на-
ціонального державотворення після 
століть колоніального поневолення та 
окупації.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2005

Г. Мусієнко

Лідер політичний (англ. leader — 
керівник, провідник) — авторитетний 
член організації, групи, суспільства 
загалом, особистий вплив якого дає 
йому змогу відігравати провідну чи іс-
тотну роль у політичних процесах та 
ситуаціях, це володар, діяч, який ви-
користовує будь-які засоби для наве-
дення громадського порядку й збере-
ження свого панування. Л. п. — люди-
на, яка здатна згуртувати навколо себе 
інших людей, завоювати у них автори-
тет, повести за собою у боротьбі за вла-
ду. У наші дні Л. п. є партійним вож-
дем, головою громадсько-політичної 
організації чи руху, який веде бороть-
бу за політичну владу у суспільстві або 
вже здобув її. Термін “лідер”, згідно з 
Оксфордським словником англійської 
мови (1933), виник у ХІІІ ст., хоча як 
феномен він вивчався на багато століть 
раніше. Проблему лідерства була у 
полі зору Геродота, Плутарха, Аристо-
теля, Цицерона, Н. Ма кіавеллі, 
Т. Карлейля, Конфуція, Ф. Ніцше, 
К. Маркса, В. Леніна, М. Ве бера та ін-
ших відомих вчених, політиків, гро-
мадських діячів.

У радянській, у тому числі ук-
раїнській, політичній науці проблему 
лідерства активно розробляли ще у 
20 — 30-х роках ХХ ст. Є. Аркін, О. За-
лужний, П. Загоровський, С. Лозинсь-
кий, а пізніше — В. Бебик, М. Голова-
тий, А. Пахарєв, Ф. Рудич та ін. Знач-
ний внесок у дослідження політичного 
володарювання зробив італійський 
політичний мислитель епохи Відрод-
ження Н. Ма кіавеллі, який сформулю-
вав основні функції Л. п.: забезпечення 
громадського порядку й стабільності у 
суспільстві; взаємозв’язок різних інте-
ресів; мобілізація народу на розв’я-
зання загальнонаціональних зав дань. 
Макіавеллі першим визначив поло-
ження, на яких ґрунтується лідерська 
влада: 1) всебічна підтримка з боку со-
ратників; 2) знання підлеглими цілей і 
прагнень лідера та здатність їх здійсню-
вати; 3) володар повинен воло діти не-
ухильною волею та виживанням; 4) во-
лодар — завжди взірець мудрості й 
справедливості для своїх прихильни-
ків. Подальші наукові погляди  
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на проблему персональної політичної 
влади висвітлено у трактатах Т. Гоб-
бса, Дж.
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міністратор (виконує координаційні, 
організаційно-розпорядчі функції); лі-
дер-планувальник (розробляє засоби, 
методи, шляхи досягнення групою 
певної мети); лідер-політик (встанов-
лює мету і основні лінії поведінки гру-
пи); лідер-експерт (людина, що є дже-
релом найвірогіднішої інформації); 
лідер — представник групи в зовніш-
ньому середовищі (офіційна особа 
групи, що є представником групи в 
зовнішньому середовищі); лідер — дже-
рело заохочень і покарань; лідер — 
приклад; лідер — символ групи; лідер 
як фактор, що скасовує індивідуальну 
відповідальність; лідер — провідник 
світогляду; лідер — “батько”; лідер — 
хлопчик для побиття. За стилем керів-
ництва: авторитарний; демократич-
ний; такий, що поєднує авторитаризм 
з демократизмом. За характером діяль-
ності: універсальний; ситуативний. 

Лідерство — явище доволі індивіду-
алізоване, однак типи політичних лі-
дерів розрізняють за певними ознака-
ми, рисами, якостями, тобто критерія-
ми: прагненням до влади; джерелами 
керівництва; функціями в політичній 
системі; політичною активністю; став-
ленням до власної компетенції. Домі-
нуючим критерієм вираження сутності 
феномена лідера є прагнення до влади. 
За розглядуваним критерієм вирізня-
ють такі типи політичних лідерів: авто-
ритарний і неавторитарний, або демок-
ратичний. Обидва типи прагнуть влади 
приблизно однаково і часто намагають-
ся досягти її будь-якими засобами. Від-
мінність полягає в методах реалізації 
влади, інтелекті лідера, його політич-
ній культурі, меті та ідеалах, яких він 
прагне досягти. Якщо для авторитар-
них лідерів головним принципом реалі-
зації влади є примус, то для демокра-
тичних — переконання. Цим вони іс-
тотно різняться. Перші виправдовують 
прагнення до влади революціями, ве-
личчю та месіанським призначенням, а 
другі — важливими реформами, що 
здійснюються в суспільстві, країні, 
потребою встати на захист демократії 
тощо. Другим критерієм типології лі-
дерства є джерела керівництва. Згідно 
з цим критерієм вирізняють політич-
них лідерів; що керуються в політиці 
суто внутрішніми чинниками, і тих, 
що віддають перевагу зовнішнім чин-
никам. До перших можна зарахувати 

лідерів, які переконані, що їхнє лідерс-
тво не що інше, як результат насампе-
ред власної компетенції, знань, уміння, 
таланту, обдарованості чи навіть 
геніальності. Здебільшого лідери авто-
ритарного типу вважають себе не інак-
ше, як обранцями долі. На думку таких 
лідерів, саме їм призначено вести людс-
тво до нових вершин. Лідери, які керу-
ються так званими зовнішніми чинни-
ками, переконані, що всі їхні успіхи 
або поразки залежать не від них осо-
бисто, а саме від зовнішніх обставин, 
ситуацій, подій тощо. І тому такі ліде-
ри стверджують, що причина можли-
вих невдач не в них, а в інших людях, 
організаціях, підступності їхніх супро-
тивників тощо. Третім критерієм виз-
начення типу лідера є певні функції в 
політичній системі, які виконує лідер. 
Зокрема, американський політолог 
Г. Лассуел вирізняє три типи таких лі-
дерів: адміністратор, агітатор, теоре-
тик. Це не означає, що в житті насправ-
ді існують такі лідери, однак можна 
визначити їхні найхарактерніші озна-
ки. Так, адміністратору властива ієрар-
хічність у відносинах, він нерідко при-
ймає компромісні політичні рішення. 
Агітатор — здебільшого тип лідера ха-
ризматичного, що стає улюбленцем мас 
за рахунок ефективного популізму, 
вміння декларувати прості та зрозумілі 
положення. Однак часто такий лідер 
вдається і до так званих закулісних ме-
тодів політичної боротьби. Лідер-
 теоретик — це стратег, який охоче 
розробляє перспективні плани, зай-
мається великою політикою, перекла-
даючи реалізацію поточних планів і 
реальних справ на помічників, підлег-
лих. Четвертим критерієм класифіка-
ції типів лідера є їхня політична актив-
ність. У політичній теорії, політології 
виокремлюють так званих правоносіїв 
(вони активні й готові багато зробити, 
щоб залишитись у центрі політичних 
подій будь-якого рівня) і пробивних лі-
дерів, які можуть багато зробити, од-
нак досягнутий результат їх не задо-
вольняє. Саме тому їхня активність 
спрямована на те, щоб “розчищати” 
собі дорогу до вищих щаблів влади. 
Проте насправді така активність — на-
самперед демонстрація дії, саморекла-
ма. П’ятим критерієм типології лідерс-
тва є ставлення лідера до власної ком-
петенції.
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За мотивацією діяльності розрізня-
ють традиційних, легальних (бюро-
кратичних) та харизматичних лідерів. 
Традиційні лідери діють, за принци-
пом “так робили наші діди і батьки, 
так робитимемо і ми”. Більшість відо-
мих монархів — традиційні лідери. 
Легальні, або бюрократичні, — це лі-
дери посади і крісла, їм підкоряються 
завдяки тому, що вони мають відповід-
ний ієрархічний статус, а не соціальну 
вагу. Харизматичні лідери уособлю-
ють особистісний тип лідерства. Авто-
ритет такого лідера ґрунтується на 
його особистих якостях, привабливості 
ідей, які він декларує.

За масштабами політичної діяль-
ності лідерство має кілька рівнів. Пер-
ший і найпоширеніший — рівень ма-
лої групи (оточення президента, керів-
ника парламенту, лідера політичної 
партії). Вищий рівень — лідерство в 
політичному русі певної соціальної 
групи (прошарок, клас, партія). Лідер 
цього рівня повністю використовує не 
лише особистісні якості, а й уміння 
бути організатором, координувати дії 
великої групи людей.

Найвищим вважається рівень полі-
тичного лідерства в системі владних 
відносин. Лідер цього рівня здатний 
інтегрувати і поєднувати інтереси ве-
ликих соціальних груп, різних со-
ціальних верств населення, тобто здат-
ний діяти в масштабах суспільства, 
дер жави. 

Велике значення в теоретичній 
розробці проблеми Л. п. мають осо-
бисті якості лідера, притаманні тільки 
йому здібності та можливості роз-
в’язувати складні проблеми. У сучас-
них наукових працях особистісні риси 
Л. п. подаються у вигляді наукового 
узагальнення, в якому найбільш ха-
рактерними властивостями є: 1) мо-
ральна зрілість і сила власного харак-
теру; 2) вплив на найближче оточення; 
3) цілісність внутрішнього світогляду; 
4) підприємливість та соціальна смі-
ливість; 5) проникливість; 6) незалеж-
ність від шкідливих нахилів; 7) сила 
волі й мистецтво керувати власною по-
ведінкою; 8) відсутність рефлексії та 
нервової напруженості. Проте ці мо-
рально-психологічні якості можуть 
бути лише підґрунтям для формуван-
ня рис соціально-політичної спрямова-
ності. До соціально-політичних якіс-

них характеристик Л. п. належать: го-
стрий розум, політична ерудиція та 
інтуїція; тверда політична воля, здат-
ність брати на себе відповідальність; 
енергійність; організаторський талант 
та ораторські здібності; компетент-
ність, всебічна інформованість; здат-
ність викликати у людей довіру, заво-
йовувати симпатії співвітчизників: 
зовнішня привабливість, фотогеніч-
ність. Найбільшої популярності у полі-
тичній науці набула концепція типо-
логій Л. п. М. Вебера, в основу якої 
покладено типи суспільного правлін-
ня. Вебер вирізняє: традиційних лі-
дерів (вождь племені, князь, монарх); 
рутинних лідерів (президент, глава 
уряду, які обрані демократичним шля-
хом); харизматичних лідерів, які 
з’являються в умовах революції, го-
строї кризи та в інших неординарних 
ситуаціях. Серед відомих дослідників 
типології політичних лідерів англійсь-
кий політолог К. Ходжкінсон, у кон-
цепції якого лідери визначаються як: 
кар’єристи; політики; техніки; поети. 
Американський політолог М. Херманн 
визначає такі типи Л. п.: “центр”, “ко-
мівояжер”, “маріонетка”, “пожеж-
ник”. Французький учений Е. Де Боно 
називає 14 типів Л. п.: організатор, 
охоронець інформації, слідопит, до-
слідник, генератор ідей, синтезатор, 
реактор, роз’яснювач, комунікатор, 
продавець ідей, організатор власної 
групи, дипломат, провідний, викона-
вець. Типології Л. п. пов’язані з аналі-
зом лідерського стилю керівництва. 

Л. п. класифікують і за їх політич-
ною активністю, ставленням до влас-
ної компетенції. Згідно з цією класи-
фікацією вирізняють лідерів-нова-
торів, координаторів, консерваторів, 
володарів, адміністраторів, бюрок-
ратів та ін. Новатори — це неординар-
ні, оригінальні лідери, які нетрадицій-
ними способами намагаються досягти 
бажаних результатів. Координатори — 
лідери, що вміють знаходити незвичні, 
але прийнятні компромісні рішення. 
Лідери такого типу потрібні для ста-
білізації як влади, так і суспільно-
політичної ситуації у країні загалом, 
особливо в умовах перехідного періо-
ду. Консерватори — лідери старого 
типу, які не бажають приймати склад-
них рішень. Багато уваги вони можуть 
приділяти реформуванню другоряд-
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них сфер, не торкаючись наріжних за-
сад суспільства чи будь-яких окремих 
систем і процесів. Зазвичай консерва-
тори найчастіше конфліктують з нова-
торами. Лідери-володарі вирізняються 
насамперед певним егоїстичними ри-
сами. Здебільшого це стратеги, яких 
не цікавлять деталі політичної діяль-
ності. Політичну владу такі лідери ут-
римують, формуючи відповідні нові 
відносини влади в малих чи великих 
впливових суспільних або політичних 
групах. Лідери-адміністратори — це 
політики-професіонали, реалісти. Во-
ни постійно підтримують зв’язок з на-
родом, і наголошуючи на власній іден-
тичності з ним, захищаючи інтереси 
відповідної суспільної групи. Лідери-
бюрократи — це політики (як, власне, 
і прості управлінці), що чітко дотри-
муються певних догм, стереотипів у 
діяльності, управлінні.

Кожний політичний лідер має пев-
ні, часто лише йому притаманні 
якості, які, власне, і роблять його лі-
дером. Виокремлюють такі найти-
повіші риси політичного лідера. Аку-
мулятивність — ця риса є вирішаль-
ною, особливо для лідерів високого, 
загальнонаціонального, загальнодер-
жавного рівня. Вона полягає у здат-
ності акумулювати й адекватно вира-
жати у своїй діяльності інтереси пев-
них, доволі великих мас. Така риса 
була притаманна А. Гітлеру, В. Леніну 
та іншим політикам, які дуже добре 
розуміли інтереси певних класів й со-
ціальних груп і успішно використову-
вали це у власних цілях. Звідси випли-
ває, що політичним лідером можна 
стати випадково — варто вгадати інте-
реси широких мас і спробувати їх задо-
вольнити. Компетентність — це всебіч-
на підготовленість політичного лідера 
до діяльності у сфері політики, сус-
пільних відносин. Компетентність на-
бувається в результаті постійного і 
ґрунтовного навчання, самоосвіти, са-
мовдосконалення. Значною мірою вона 
зумовлюється тривалістю та досвідом 
політичної діяльності політичного лі-
дера, наявністю чіткої політичної про-
грами. У справді авторитетних, попу-
лярних політичних лідерів програми 
здебільшого відповідають інтересам їх 
електорату, інтересам великих со-
ціальних груп або класів. Інновацій-
ність — це здатність постійно генеру-

вати, продукувати нові ідеї, по-нова-
торському осмислювати старі, відомі 
сентенції, вміти їх коригувати, розви-
вати і вдосконалювати. Позитивним є 
той факт, якщо політичний лідер вміє 
не лише конструювати нові ідеї, а й 
пропонує механізми їх практичної ре-
алізації. Така здатність завжди імпо-
нує його прихильникам, електорату. 
Популярність досягається завдяки 
поєднанню іміджу, вміння завойовува-
ти симпатії людей, ефективності полі-
тичної діяльності та звичайного по-
пулізму. Політична гнучкість, дина-
мізм полягає в тому, що лідер високого 
рівня зазвичай успішно вибирає аль-
тернативні рішення, завойовує сим-
патії і прихильність електорату в ре-
зультаті неординарних дій і вчинків. 
Політична воля, вміння і здатність 
брати на себе відповідальність — ця 
важлива риса притаманна сміливим, 
рішучим політикам, які швидко зна-
ходять вихід з критичної суспільної 
ситуації і беруть на себе відповідаль-
ність за прийняті рішення. Прикладом 
можуть бути політики, які мали смі-
ливість підписати відомі Біловезькі 
домовленості (Білорусь). Гострий ро-
зум, політична інтуїція — це певною 
мірою природжені якості, що згодом 
розвиваються. Йдеться про вміння 
мислити аналітично, неординарно, пе-
редбачати можливий розвиток подій. 
Такі якості притаманні небагатьом 
політичним лідерам. Організаційні 
здібності — потрібні політичному ліде-
ру будь-якого масштабу, але особливо 
важливі для лідерів, які є національ-
ною елітою, насамперед президентів, 
керівників парламентів, урядів, мі-
ністрів, лідерів найвпливовіших полі-
тичних партій, об’єднань, сил. Мова — 
йдеться про мову, якою спілкується 
політичний лідер, політичну терміно-
логію, поняття, властиві лідеру з висо-
ким рівнем загальної і політичної 
культури. Володіння політичними 
технологіями — справжній політич-
ний лідер повинен професійно володі-
ти комплексом (системою) спеціаль-
них, цілеспрямованих, послідовних та 
ефективних дій і прийомів, що забез-
печують очікувані ним політичні ре-
зультати діяльності. Крім того, полі-
тик має також досконало володіти 
політичним маркетингом — системою 
пропаганди, підкреслення і демонстра-
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ції кращих рис, притаманних власне 
йому або тим, кого він підтримує в 
політиці. Привабливість (імідж) — 
політик повинен уміти подобатися, або 
мати “шарм”. Свого часу такими полі-
тиками були Р. Кеннеді, М. Тетчер, 
М. Горбачов, Б. Єльцин, Л. Кравчук та 
ін. Крім відповідних якостей і вміння 
вирішувати суто політичні питання 
вони вміло завойовували симпатії гро-
мадян. Популізм — ця якість виокрем-
люється в її позитивному розумінні, 
оскільки “робота на публіку” прита-
манна фактично всім політичним ліде-
рам. Вдало використаний популізм — 
постійне перебування серед людей, не-
застережливе спілкування з ними, 
вміння стати “своїм хлопцем” — тіль-
ки на користь політику. Проте часто 
такий популізм потім не підкріплюєть-
ся конкретикою політичної, суспільно 
корисної діяльності.

Дещо видозміненими є риси полі-
тичного лідера загальнонаціонального, 
загальнодержавного масштабу: вміння 
бачити, виокремлювати проблему і ге-
нерувати ідеї, розробляти політичні 
завдання загальнонаціонального ха-
рактеру. Без такого таланту політич-
ний лідер рідко вивищується над осо-
бистими, містечковими ін тересами; 
готовність персоніфікувати функціо-
нальні цінності відповідно до конкрет-
ного історичного періоду. Йдеться про 
вміння бачити і розв’я зувати ту чи ту 
проблему з урахуванням як історично-
го досвіду, практики, так і особливос-
тей реального історичного часу; умін-
ня генерувати ідеї, розробляти програ-
ми не лише на загальнонаціональному 
рівні, а й у разі потреби узгоджувати 
інтереси багатьох суб’єктів політично-
го процесу; уміння вселяти віру, оп-
тимізм у весь народ, націю, великі со-
ціальні групи. Така якість найчастіше 
притаманна харизматичним лідерам. 
Політичне уявлення — ця риса прита-
манна політикам неординарним, висо-
кого рівня. Її можна пояснити як 
своєрідний інтуїтивний і раціональний 
творчий елемент політики, спосіб виз-
начення й оцінювання кризової ситуа-
ції, стратегії пошуку рішень, здійснен-
ня конкретного політичного курсу.

У політичній науці визначено ос-
новні функції Л. п.: 1) інтеграція сус-
пільства, об’єднання народних мас; 
2) знаходження та прийняття опти-

мальних політичних рішень; 3) со-
ціальний арбітраж і патронаж, захист 
мас від беззаконня, самоуправства бю-
рократії, підтримка порядку в суспіль-
стві; 4) комунікація влади і мас, за-
побігання відчуженню громадян від 
політичного керівництва; 5) ініціюван-
ня оновлення, генерування оптимізму 
і соціальної енергії, мобілізація мас на 
реалізацію політичних цілей; 6) легі-
тимація політичного ладу. Однак здійс-
нення лідером своїх функцій перед 
суспільством залежить від багатьох 
умов і чинників, серед яких: надійна 
підтримка політичної організації, яка 
висунула лідера; позиція засобів масо-
вої інформації, які формують та ефек-
тивно впливають на громадську дум-
ку; наявність висококваліфікованого і 
активно діючого кола однодумців, які 
утворюють його політичну команду 
послідовників; внутрішня та зовнішня 
ситуація, в якій відбувається лідерс-
тво. Таким чином, успіх Л. п. зале-
жить від великої кількості внутрішніх 
і зовнішніх умов, але, безперечно, про-
відне місце серед них займають про-
фесіоналізм, відданість та соціальна 
активність команди однодумців. Проб-
лемі взаємин лідера і його політичного 
оточення присвяченого багато політо-
логічної літератури, яка становить са-
мостійну наукову частину теорії Л. п.

У нестабільних, перехідних полі-
тичних системах, до яких належать і 
сучасна Україна, виникає величезна 
потреба у Л. п. загальнонаціонального 
масштабу, які володіють: 1) здатністю 
персоніфікувати функціональні цін-
ності відповідно до конкретного істо-
ричного періоду; 2) готовністю виходи-
ти за межі бюрократичних процедур у 
прийнятті рішень в екстремальних си-
туаціях; 3) мистецтвом створювати 
принципово нову модель поведінки і 
мислення, яка тиражувалась би в усьо-
му суспільстві; 4) вмінням формулю-
вати нові творчі цілі, евристичні про-
грами та ідеології в умовах, коли втра-
чено старі орієнтири, суспільство 
розколоте, в ньому панують апатія і 
розгубленість; 5) здатністю пов’язу ва-
ти актуальні інтереси з істо рією краї-
ни, традиціями сучасного та поперед-
ніх поколінь; 6) вмінням вселяти нації 
віру та оптимізм, допомагати їм дола-
ти невпевненість, комплекс ви ни та 
неповноцінності.
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М. Головатий

Лідерства культ політичний 
(культ особи в політиці) — а) над-
мірне звеличення, а іноді й обожнення 
людини, що обіймає високу посаду в 
ієрархії політичної влади; б) макси-
мально завищена оцінка функцій і 
ролі політичного лідера. Найчастіше 
Л. к. п. притаманне тоталітарним і ав-
торитарним державам. Л. к. п. — 
складне й неоднозначне явище, що має 
власну природу, джерела і може роз-
глядатися у таких модифікаціях: 
1) культ як сконструйований і нав’я-
заний владою масам згори, використо-
вуючи пасивність мас та маніпулюючи 
масовою свідомістю за рахунок різних 
засобів інформації та пропаганди; 
2) культ як спонтанне явище, що ви-
никає, умовно кажучи, “знизу”, від 
мас у певних (наприклад, кризових) 
ситуаціях; 3) культ як породження 
певних виняткових якостей людини 
(лідера), її волі, тобто її харизматич-
них якостей. 

Кожний конкретний випадок куль-
ту в “чистому” вигляді не існує. Він є 
результатом багатьох складових. На-
приклад, у радянській історіографії 

культ особи Сталіна відзначався як 
“викривлення”, випадкові відхилен-
ня, ненормальності в розвитку со-
ціалістичної демократії, спричинені її 
незрілістю, хоча це було не що інше як 
безпосереднє породження “комуніс-
тичної тоталітарної системи”. За всіх 
відмінностей культи мають також 
спільні, найпоширеніші ознаки. По-
перше, найзначніші культи завжди 
подають особу не просто як лідера, 
вождя, а як спасителя нації, народу, 
його місію на рівні Бога. По-друге, 
практично будь-якому культу прита-
манний мотив вічності, безсмертя. У 
кожному разі творці культу, зацікав-
лені в його існуванні, роблять усе, аби 
довести його безсмертність, вічність — 
бодай у наслідках, результатах життя 
і діяльності лідера. По-третє, за умови 
створення культу особи, її подають не 
інакше, як найвищий і праведний суд, 
еталон встановлення справедливості у 
суспільстві. По-четверте, особі за умов 
створення її культу надають своєрід-
ний родовий символ — символ батька, 
покровителя, захисника (наприклад, 
цар-батюшка в Росії). По-п’яте, культ 
завжди є взірцем для наслідування, 
успадкування. У політиці тією чи ін-
шою мірою використовують як своєрід-
ні об’ємні характеристики політичних 
лідерів, їх політичні портрети, які ма-
ють пряме відношення до формування 
Л. к. п. Зрозуміло, що для складання 
політичного портрету відбираються 
найхарактерніші риси, ознаки, якості 
лідера, які в сукупності принципово 
відрізняють його від інших людей, 
політичних лідерів, а затим їх макси-
мально збільшують, гіпертрофують. 

Вирізняють кілька типів політич-
них портретів, основними з яких є: 
політико-ідеологічний (політико-світо-
глядний) — при складанні цього порт-
рета використовують метод аналітич-
ної інтерпретації біографічних даних, 
контактів, зв’язків, а також інших 
форм політичної активності лідера. 
Визначаються також ідейні, політич-
ні, художньо-естетичні погляди ліде-
ра, його смаки, захоплення; політико-
психологічний — у цьому разі за осно-
ву беруть особливості психоемоційного 
складу лідера, його темпераменту, сти-
лю мислення, інших психологічних 
компонентів, те, у який спосіб вони 
пов’язані з його політичною кар’єрою; 
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історичний — такий портрет надзви-
чайно важливий при здійснені істо-
ричної ретроспекції діяльності полі-
тичного лідера; політична біографія — 
надзвичайно поширений метод за 
кордоном, особливо коли йдеться про 
політичного діяча минулих часів. Час-
то політичні біографії використовують 
насамперед як рекламний захід. 
Л. к. п. складається у групі, великому 
колективі, чи в суспільстві (соціумі) за 
відповідних впливів, ситуацій поза 
ним, в інших суспільствах, за рахунок 
міжнародних відносин. У політико-
психологічному плані великий інтерес 
становить складна проблема взаємин 
між політичним лідером і групою, ма-
сами. Іноді її розуміють і трактують як 
проблему “героя” і “натовпу”. У різні 
часи і за різних соціально-політичних 
умов цю проблему трактували по-різ-
ному. Так, багато років тиражувалася 
відома теорія про роль “народних мас” 
в історії, що була надто далекою від ре-
альності в так званому соціалістично-
му суспільстві — колишньому СРСР, 
інших країнах соціалістичного табору. 
Однак і нині однозначних визначень 
характеру відносин між лідером і ма-
сами як у вітчизняній, так і в зарубіж-
ній політології, психології, соціології, 
особливо з огляду на психологічні 
особливості таких аспектів, не існує. 
Тут важливо враховувати проблему 
групового егоїзму, демагогії, популіз-
му, підігрівання маси і в такий спосіб 
сприяння її соціальній дезорієнтації, 
особливо те, що масі часто притаманне 
колективне безсвідоме.

Стосовно політичного лідера слід 
урахувати дві обставини: лідер є тим, 
чим є насправді; лідер є таким, яким 
його уявляють і сприймають навко-
лишні. У різні історичні періоди полі-
тичному лідеру поклонялися, боялися 
його чи просто шанували відповідно до 
того, як його сприймали. При цьому 
слід зважати не так на якість, особливі 
обставини, що спонукали відповідно 
реагувати на конкретну особу, як на 
природу культу лідера загалом. Від-
повідний імідж, культ лідера може ви-
являтися у впливі на навколишніх че-
рез деякі доволі складні об’єктивні об-
ставини. Так, культ лідера може бути 
створений, нав’язаний більшості па-
сивних громадян згори шляхом мані-
пулювання громадською думкою, ін-

тенсивної і дієвої пропаганди. Якщо в 
суспільстві низька політична культу-
ра, слабка активність громадян, не-
ефективно впроваджуються демокра-
тичні норми громадського життя, тоді 
це не становить труднощів. Культ полі-
тичного лідера різного рівня часто 
з’являється ніби “знизу”, з ініціативи 
мас. Найчастіше такі явища спостері-
гаються під час кризових ситуацій у 
суспільстві, особливо на перехідних 
етапах його розвитку. Згадаймо, як ба-
гато наших співгромадян претендува-
ли на роль “месії” — спасителя країни, 
її “найперспективнішого” розвитку і 
поступу до суверенної, демократичної 
держави у перші роки після краху то-
талітарної системи, проголошення не-
залежної України. Поступово люди 
розібралися в сутнісних характеристи-
ках багатьох лідерів. Сотні імен полі-
тичних лідерів, які ще зовсім недавно 
були дуже популярні, нині забуті. 
Найяскравішим і найстійкішим у гро-
мадсько-політичному житті виявля-
ється культ, імідж політичного лідера, 
який з’явився і утвердився в резуль-
таті його виняткових природжених, а 
згодом розвинених особистісних якос-
тей і рис завдяки сильній волі, напо-
легливості, саморозвитку і самовдоско-
наленню. Таких лідерів називають ха-
ризматичними, їм більше, ніж іншим, 
симпатизують і довіряють. 

У чистому вигляді політичних лі-
дерів практично не буває. Портрет 
будь-якого лідера з часом “ретушуєть-
ся”, від нього відкидається все, що не-
вигідне. Так, не можна стверджувати, 
що такі політичні лідери, як 
М. Робесп’єр, В. Ленін, А. Гітлер, 
У. Черчілль, Й. Сталін та інші своїм 
надавторитетом і популярністю завдя-
чують не лише певним природженим 
якостям. Крім них потрібні були ще й 
зусилля пропаганди, активно сформо-
вана громадська думка і багато іншого. 
Культ особи був притаманний бага тьом 
політичним, державним, військовим 
та іншим діячам: Фрідріху Великому, 
Наполеону Бонапарту, Гітлеру, Мус-
соліні, Чаушеску, Мао Цзе-дуну, Ста-
ліну, Кім Ір Сену та ін. Культ особи 
твориться там, де є значні політичні, 
соціальні, військові та інші успіхи, які 
прибічники лідера, звичайні громадя-
ни починають приписувати тільки 
йому. Звичайно, для культу особи пот-

Лідерства культ політичний 
(культ особи в політиці)
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рібна і певною мірою харизматична, 
сильна, авторитарна особистість. Вод-
ночас культ особи — це і відповідні со-
ціальні відносини, політична ситуа-
ція, система влади, політичний ре-
жим, праця державних інститутів, 
засобів масової інформації тощо. 
“Улюбленого вождя”, “Батька наро-
ду”, “вчителя” часто потребують і самі 
маси, які його для себе й творять. 

Вебер М. Избр. произв. — М., 1990; Гаджи-
ев К. С. Введение в политическую науку: Учеб. для 
высш. учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична пси-
хологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Обушний М. І. Політологія: Довід. 
/ М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За 
ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Пірен М. І. Конф-
ліктологія: Підручник. — К., 2003; Пахарев А. Д. 
Политическое лидерство и лидеры: Моногр. — К., 
2001; Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Политологичес-
кий словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний ен-
циклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; 
За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Гор-
батенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 
2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Шведа Ю. Р. Політичні 
партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Лінгвоцид — невід’ємний, складо-
вий компонент урядової політики і 
практики етноциду, сутністю якого є 
спрямування зусиль на поступове ви-
корінення вживання певної мови. 
Змістовною стороною цього процесу 
виступає знищення насамперед писем-
ної форми мови етнічної спільноти як 
визначального засобу збереження її іс-
торичної пам’яті, етнічної самобут-
ності. Мова етнічна несе в собі духов-
но-інтелектуальні та культурні над-
бання етносу впродовж багатьох 
століть його існування, виступає на-
слідком етногенезу. Останній чинник 
особливо помітний у випадках форму-
вання етносів із різномовних груп на-
селення. Мова — одна з найважливі-
ших об’єктивних властивостей етносу, 
а також символ етнічної належності. 
При цьому зв’язок мови з етносом є 
найбільш ранішнім, природним і най-

тривалішим. Серед соціальних функ-
цій мови як етнічної ознаки слід вка-
зати на її роль в етнодиференціації та 
етноінтеграції етносу. Етносоціальна 
функція мови особливо чітко вияв-
ляється у формуванні і життєдіяль-
ності нації. Саме у мові фіксується весь 
пізнавальний досвід народу, його  
морально-етичні, соціально-естетичні,  
ху дожні і виховні ідеали.

Взаємозв’язок і взаємозумовленість 
мови й етносу прослідковується і в 
тому, що кожне нове покоління етносу 
потребує відповідної мовної форми. 
Однією з головних ознак існування на-
родності як певного історичного типу 
етнічної спільноти є необхідність замі-
ни племінної форми мови і створення 
загальнонародної розмовної мови, ос-
кільки провідною етнічною тенден-
цією в цей час є об’єднання кровноро-
динних племен у територіальні союзи і 
формування на основі племінних тери-
торій єдиної території народу. Для на-
ції виникає потреба в заміні загально-
народної форми мови, що відповідала 
народності, і створення в обов’язковому 
порядку мови у письмовій формі, тоб-
то літературної. Писемність — голов-
ний засіб подолання часово-просторо-
вої обмеженості усного мовлення. Поз-
бавлення писемної мови призводить 
фактично до роз’єднання, дезінтегра-
ції етносу в історичній ретроспективі, 
позбавляє його територіальної єдності 
і часової тяглості, спричиняє історич-
ну амнезію.

Політика Л. цілеспрямовано засто-
совувалась до української мови, ос-
кільки Україна впродовж багатьох 
віків не мала власної державності, її 
населення проживало у складі Литви, 
Польщі, Росії, Австрії, Угорщини, Ру-
мунії. На функціонування та розвиток 
української мови значно вплинули 
суспільно-політичні відносини, режи-
ми правління цих держав, а також 
релігійні, культурні, юридичні, еконо-
мічні особливості міжетнічної взає-
модії, що формувалися в них. Обме-
ження функцій української мови на 
Східній Україні передусім торкнулися 
церковної справи; наприкінці ХVІІІ ст. 
вона була витіснена із судів та держав-
них установ; Валуєвський циркуляр 
(1863) та Емський указ (1876) заборо-
нили її використання в періодиці, нау-
ці, навчальних закладах. За радянсь-

Лінгвоцид
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кого часу одним із напрямів Л. був 
курс на знищення діалектичних від-
мінностей “національних” мов. Зокре-
ма, проводилась послідовна й ціле спря-
мована боротьба з “гуцулізмами” — 
словами й виразами південноза хідного 
походження (у 50–60-х роках ХХ ст. 
“гуцулами” зневажливо називали всіх 
західних українців). Загалом зводи-
лась нанівець і наука про суб етнічні 
(локальні) варіанти мови — діалекто-
логія. В Інституті мовознавства ім. 
О. Потебні АН УРСР було ліквідовано 
відділ діалектології.

Іван  Огієнко (Митрополит Іларіон). Історія ук-
раїнської літературної мови / Упоряд. авт. іст.-біогр. 
нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К., 2001.

О. Антонюк

Лобізм (від англ. lobby — коридор, 
майданчик для прогулянок, кулуа-
ри) — діяльність, спрямована на здійс-
нення впливу на органи влади з метою 
прийняття ними рішень на користь 
певних осіб, груп тиску тощо. В ХVІ ст. 
із середньовічної латини в англійську 
мову увійшло слово “лоббі”, яке на по-
чатку використовувалося для позна-
чення проходів або крилатих галерей у 
монастирях, а в 40-х роках ХVІІ ст. 
так називали вестибюль і два коридори 
в палаті общин британського парла-
менту, куди депутати йшли голосува-
ти і де вони мали можливість зустріча-
тися з іншими особами, які не допус-
калися на пленарні засідання. Щодо 
сучасного політичного значення, то 
поняття “Л.” уперше з’явилося в 
1808 р. в протоколах Конгресу США, а 
в середині ХІХ ст. терміни “лоббі”, 
“Л.” стали досить широковживаними 
й популярними. Існування Л. зумовле-
не функціональним представництвом 
інтересів, необхідністю так чи інакше 
впливати на прийняття рішень, в тому 
числі на урядовому рівні. Вплив на 
членів органів влади може здійснюва-
тись як публічними заходами, так і 
зокрема формуванням громадської 
думки, що здійснює потужний вплив 
як публічний (відкритий) тиск, або 
підкупом, що здійснює вплив, але є ко-
рупційною дією.

Л. виникає там, де є органи, які 
здатні ухвалювати певні рішення. Це 
означає, що навколо цих органів мо-
жуть бути ті, хто зацікавлений впли-

нути на прийняття рішення. Основни-
ми методами Л., лобістської діяльності 
є: робота з підготовки законопроектів 
в комітетах і комісіях урядів, парла-
ментів; парламентські слухання і деба-
ти; особисті зустрічі, контакти і пере-
говори; використання засобів масової 
інформації для формування громадсь-
кої думки і організація спеціальних 
кампаній “тиску з місць”; підготовка і 
розповсюдження результатів наукових 
(насамперед соціологічних) дослід-
жень; організація діяльності “своїх 
людей” всередині органів влади, фі-
нансування виборчих кампаній тощо. 
Розрізняють Л. легальний і нелегаль-
ний, розуміючи під останнім прямий 
підкуп, стимулювання окремих поса-
дових осіб, громадських, політичних 
діячів. Щоб протидіяти корупції, в ок-
ремих демократичних державах, зок-
рема в США, Канаді, прийнято спе-
ціальні закони щодо Л., які певною 
мірою регулюють лобістську діяль-
ність. З метою, яку ставлять перед со-
бою групи інтересів, виокремлюють Л. 
економічний, соціальний і соціокуль-
турний, а залежно від об’єктів лобію-
вання його поділяють на: президентсь-
кий, парламентський і урядовий. 
Щодо політичних інститутів, то розріз-
няють Л. зовнішній (тиск на органи 
влади збоку) і внутрішній (коли лобіс-
тами виступають депутати парламен-
тів, члени уряду, президент). До 
лобістських організацій належать ба-
гато юридичних фірм, різноманітних 
консультативних бюро і агентств по 
зв’язках з громадськістю. Головним 
джерелом кадрів для них є професійні 
адвокати, спеціалісти засобів масової 
інформації і реклами, колишні депута-
ти, чиновники та ін.

Вважається, що за часів СРСР не 
було інституту Л. Він засуджувався як 
буржуазне явище. Тим часом в умовах 
розподільчої економіки великі підпри-
ємства змушені були мати тих, хто міг 
“вибивати” в “центру” матеріали, си-
ровину, ресурси тощо. Така діяльність 
прямо підпадає під визначення Л. Та-
ким чином, непублічна діяльність 
лобістів не означає, що явища не існує. 
Окремі країни на сучасному етапі на-
магаються регламентувати лобістську 
діяльність, зокрема регламентацію 
лобістських структур, регламентацією 
їх фінансової діяльності тощо. Так, 

Лобізм
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Конгрес США в 1995 р. прийняв “Акт 
про регулювання лобіювання”. 

В українській політиці Л. де-факто 
присутній на всіх рівнях влади. Одним 
з виявів Л. є просування власних депу-
татів підприємницькими та іншими 
структурами. Водночас Л. в Україні як 
явище і як процес не набув належного 
висвітлення та відповідної регламен-
тації.

Гаджиев К. С.  Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політич-
ний менеджмент: Навч. посіб. — К., 2005; Політо-
логічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антоню-
ка. — К., 2005; Політологічний енциклопедичний 
словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; По-

литология: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вер-
шинин и др. — М., 2000; Філософія політики: 
Короткий енцикл. слов. / Авт.-упоряд.: В. П. Андру-
щенко та ін. — К., 2002; Юридична енциклопедія: 
У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та 
ін. — К., 1998. — Т. 3.

М. Головатий

Лобісти (від англ. lobby — прий-
мальня, вестибюль, кулуари) — окремі 
особи чи групи осіб в органах влади, 
професійним обов’язком яких є обсто-
ювання політичних, економічних, со-
ціальних, національних інтересів пев-
них груп, структур, інститутів чи олі-
гархічних кланів головним чином 
пов’язаних з ухваленням чи відхилен-
ням законів або інших нормативно-
правових актів. Вони можуть мати як 
офіційний, так і неофіційний статус.

Г. Мусієнко

Лобісти
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Магія (від грец. maqeia — ворожба, 
чаклунство) — сукупність уявлень і 
обрядів, в основу яких покладено віру 
в таємничі (надприродні) сили, за до-
помогою яких шляхом певних сим-
волічних дійств можна впливати на 
людей, предметний світ чи хід подій. 
Часто М. визначають як віру в мож-
ливість впливу на довкілля через фе-
тиші, духів і чаклунські дійства: за-
клинання, жертвоприношення, табу, 
ритуальний танок тощо.

Англійський етнограф Дж. Фрезер 
(1854–1941) вважав М. попередником 
в еволюції людського мислення, 
своєрідною формою “примітивної” на-
уки, що була притаманна ранньому пе-
ріоду розвитку людства. Однак цей 
погляд не набув загального визнання 
серед антропологів, етнографів, філо-
софів. За твердженням відомого ук-
раїнського релігієзнавця Б. Лобовика 
(1923–1999), яке поділяють багато 
знаних дослідників, М. — зародкова 
форма релігійного культу.

Магічне мислення у своїй основі по-
будоване на двох принципах: 1) подіб-
не творить подібне, або наслідок схо-
жий на свою причину; 2) речі, які хоч 
раз торкнулися один одного, продов-
жують взаємодіяти на відстані й після 
припинення безпосереднього контак-
ту. Звідси й своєрідний імператив ма-
гічних операцій — “pars pro toto” 
(“частина замість цілого”): волосся, 
крапля крові, зрізані нігті, слід ноги 
на землі чи снігу, будь-який предмет 
одягу в магічному ритуалі може замі-
нити ціле — саму людину. Частинами 
(замість цілого) “виганяється” з тіла 
неміч. Так само частинами “навіюєть-
ся на людину” або “виводиться з неї” 
любовна жага. Навіть сама хвороба 

ніби ділиться на частини — окремі її 
симптоми. Тобто М. передбачає сим-
волічний спосіб дій: чаклун не безпосе-
редньо, а опосередковано прагне досяг-
ти певного результату. По суті, такий 
вплив — це дія за аналогією. Напри-
клад: топиться віск — тане від кохан-
ня серце; згорає зрізане волосся — ги-
нуть у вогні хвороба і неміч.

Залежно від змісту ранніх релігій-
них вірувань розрізняють М. фети-
шистську, потемістичну та анімістич-
ну. За методами впливу виокремлюють 
М. контактну (шляхом безпосередньо-
го стикання носія магічної сили з 
об’єктом, на який спрямоване дійс-
тво), ініціативну (магічний акт спря-
мований на об’єкт, недосяжний для 
суб’єкта магічної дії), парціальну (опо-
середкований вплив через відрізане во-
лосся чи нігті, залишки їжі, які тим 
чи тим способом потрапляють до носія 
магічної сили), імітативну (вплив на 
подібність об’єкта). У функціонально-
му відношенні (за метою впливу) М. 
буває мисливською, лікувальною, лю-
бовною, лиходійною тощо. Дж. Фрезер 
поділяв М. на позитивну (чаклунство) 
і негативну (тубу). В середні віки чак-
лунство поширювалося у вигляді чор-
ної (за допомогою пекельних сил) і бі-
лої (за допомогою небесних сил) М.

Англійський етнограф Б. Малинов-
ський (1884–1942) називав М. “псев-
донаукою”. На його думку, така на-
ука, навіть на рівні знань первісних 
людей, ґрунтується на спільному до-
свіді повсякденного життя, на спосте-
реженнях і фіксується розумом. На-
роджується М. з переживань емоцій-
них станів, в яких людина не стільки 
спостерігає природу, скільки перей-
мається своїми відчуттями, коли істи-
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на осягається здебільшого не розумом, 
а  емоціями. В основі науки лежать пе-
реконання в  самодостатності досвіду й 
розуму, в основі М. — віра в певну 
 містичну безособову силу. Наукове 
пізнання керу ється зазвичай логікою, 
М. — асоціаціями, які виникають 
під впливом пристрасного бажання. 
Струк тура раціонального і магічного 
знань мають різні традиції, різну со-
ціальну і духовну природу, а тому пе-
редбачають і різні типи діяльності. За 
Б. Малиновським, наука створює сфе-
ру профанного, а М. входить до сфери 
сакрального.

Лобовик Б. О. Вірування давніх українців та ін-
ших пращурів. — К., 1996; Мень А. Истоки рели-
гии. — Брюссель, 1981; Токарев С. Ранние формы 
религии. — М., 1990; Элиаде М. Трактат по исто-
рии религии: В 2 т. — СПб., 1999–2000. 

А. Черній 

Мадяризація — етнократична по-
літика, здійснювана політичною елі-
тою Угорщини стосовно українців, які 
проживали в Закарпатті за часів загар-
бання цих українських теренів Авс-
тро-Угорщиною. Після 1867 р. (Авс-
трія перетворилася в дуалістичну Авс-
тро-Угорську монархію, а Угорщина 
отримала Закарпаття) мадяри цілком 
підпорядкували собі цей край: їхні 
олігархи свавільно експлуатували се-
лянство, а угорські націоналісти всіля-
ко придушували національний розви-
ток українців, переслідуючи місцевих 
українських патріотів. Фактично в 
усіх сферах життєдіяльності близько 
400 тис. закарпатців, які становили 
майже 70 % усього населення краю, 
були найбезправнішими з усіх захід-
них українців. Після 1867 р. під впли-
вом посиленої мадяризації, зауважує 
канадський учений О. Субтельний, 
значна частина освічених людей, не 
маючи широкого опертя з боку народу, 
піддавшись асиміляції, почали нази-
ватися “мадяронами”. Греко-католи-
цька церква (її єпископства були роз-
міщені в Пряшеві та Мукачеві), як 
єдина національна установа закарпат-
ських українців та їхня офіційна ре-
презентація не лише не спинила цей 
процес, а й прискорила його, ставши 
слухняним знаряддям денаціоналіза-
ційної політики Будапешта. Починаю-
чи від С. Паньковича (1868–1874), що 

набув слави ренегата, Закарпаття от-
римувало на керівництво закарпатсь-
кою єпархією лише єпископів-мадя-
ронів.

Поступово закривалися українські 
парафіяльні школи, одна по одній при-
пиняли видаватись українські газети, 
занепадала діяльність освітнього това-
риства “Общество св. Василія В”. 
Якщо в 1874 р. кількість шкіл, в яких 
викладали на місцевій говірці, стано-
вила 479, то в 1907 р. не було жодної. 
Закарпатські літератори другої поло-
вини ХІХ ст. продовжували писати на 
дивовижному жаргоні (“язичії”) росій-
ської, церковнослов’янської і народної 
мов, за змістом ця література була да-
лекою від живих громадських, куль-
турних і соціальних інтересів народу, і 
лише жменька молодих народовців, 
таких як Юрій Жаткович та Августин 
Волошин, намагалися чинити опертя 
мадяризації.

Субтельний  Орест.  Україна / Пер. з англ. 
Ю. І. Шевчука; Вступ. ст. С. В. Кульчицького. — К., 
1991.

О. Антонюк

Маї-маї — племінне збройне угру-
повання в Демократичній республіці 
Конго. Сформоване в середині 90-х 
років в умовах громадянської війни. 
Склад керівництва невідомий, а зброй-
ні формування (легке озброєння) сяга-
ють чисельності кількох тисяч осіб. 
Має зовнішні контакти в Зімбабве.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Малоросійство — зумовлений дов-
готривалим поневоленням України 
царською Росією комплекс провін-
ціалізму, меншовартості, який був 
притаманний частині українства 
(здебільшого інтелігентських кіл), що 
виявлявся у відданості справі російсь-
кої великодержавності і байдужому, а 
то й негативному ставленні до усього, 
що пов’язане з історією, традицією, 
культурою українства, до українських 
національно-державницьких традицій 
і прагнень.

Термін “М.” пов’язаний з Мало-
росією — назвою України в офіційних 

Малоросійство
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актах царської Росії і в російській (як 
тоді називали) буржуазно-дворянській 
історіографії. Офіційне значення тер-
мін “Малоросія” набув у ХVІІ ст., після 
“воз’єднання” України з Росією, і 
виражав великодержавну політику 
царизму щодо України, українського 
народу. За твердженням “Советской 
исторической энциклопедии” (1965. — 
Т. 8) — в радянській історіографії 
термін “Малоросія” не використову-
вався.

За визначенням М. Драгоманова, 
носіями ідей М. є зросійщені українці, 
національний характер яких форму-
вався під чужим тиском і впливом, що 
мало наслідком засвоєння переважно 
гірших якостей чужої національності і 
втрати кращих власних. Інший видат-
ний українець В. Липинський пояс-
нював наявність ідей і самого явища 
М. відсутністю в українців власної 
суверенної держави. М., на думку 
Є. Маланюка, — це відсутність власної 
національної духовної суверенності, 
“брак найелементарнішого національ-
ного інстинкту й параліч політичної 
волі”, “національне пораженство”. 
Виявом національної поразки і була 
“самовідданість малоросійська” у 
ХVІІІ ст., а потім капітулянтство перед 
Москвою й вислужництво перед її 
володарями. Дещо подібний комп лекс, 
як зазначається в Енциклопедії ук-
раїнознавства (1994. — Т. 4), іс ну вав у 
ментальності багатьох мешканців за-
хідноукраїнських земель стосовно 
Польщі й Угорщини. Термін “М.” 
вельми суперечливий і з огляду на 
склад населення царської Росії. Так, 
згідно з переписом населення 1897 р. 
із 129 млн людей, що проживали в 
Росії, росіян (як тоді їх називали — 
“великоросів”) налічувалося всього 
55,7 млн, друге місце за чисельністю, 
належало “малоросам”, тобто україн-
цям, — 24,4 млн, а далі йшли по-
ляки — 8 млн, білоруси — 5,9 млн, 
євреї — 5 млн. Від М. відрізняють 
подекуди зближене з ним у своїх 
практичних виявах москвофільство, 
як своєрідний напрям національної 
політики та політичної практики.

Енциклопедія українознавства: Слов. частина. — 
Л., 1994. — Т. 4; Советская историческая энцикло-
педия / Гл. ред. Е. М. Жуков. — М., 1965. — Т. 8.

М. Головатий

Маніпулювання політичне (фр. 
manipulation, від лат. manipulus — 
букв. жменя) — система засобів ідео-
логічного і духовно-психологічного 
впливу на масову свідомість із метою 
нав’язати певні ідеї, цінності; ціле-
спрямований вплив на громадську 
думку і політичну поведінку для спря-
мування їх у заданому напрямі. Здій-
снюється за допомогою різно ма нітних 
засобів масової інформації — преси, 
радіо, телебачення, кіно, реклами, 
комп’ютерної техніки тощо. Тех-
нологічно М. п. багато запозичило від 
маніпулювання взагалі як виду пси-
хологічного впливу, досконале здій с-
нення якого призводить до при хо-
ваного спонукання в іншої людини 
намірів, що не збігаються з її актуально 
існуючими бажаннями. Маніпуляції 
взагалі, а також М. п. досліджували 
Г. Франк і К. Фабер (у працях 
“Маніпульована людина”, “Маніпульо-
ване суспільство”), Ч. Міллс (“Владна 
еліта”), Д. Рісмен (“Одинокий на-
товп”), Г. Маркузе (“Одновимірна 
людина”), Г. Шишков (“Управлінське 
омасовлення”), Г. Шиллер (“Маніпу-
лятори свідомості”) та ін. М. п. дослід-
жується у двох напрямах: апологе-
тичному (М. п. розглядається як 
необхідний засіб управління свідо-
містю) і соціально-критичному (М. п. 
класифікується як принципово нове 
сприйняття дійсності). Обидва напря-
ми мають сенс, особливо в умовах 
принципово нової ролі засобів масової 
інформації у формуванні масової сві-
домості. Технологія М. п. здійснюється 
завдяки: впровадженню у свідомість 
під виглядом об’єктивної інформації 
несправжнього, однак бажаного зміс-
ту; впливу на больові точки суспільної 
свідомості, які спричиняють страх, 
тривогу, ненависть; реалізації певних 
прихованих цілей, досягнення яких 
комунікант пов’язує з підтримкою 
громадською думкою своєї позиції. 
Серед М. п. виокремлюють також кон-
цепцію “великого міста”, або глоба ль-
ного впливу, теорію “соціальної ці ліс-
ності” та ін. М. п. є двох видів — 
міжособистісне і масове, що мають 
відповідні засоби і технології, завдяки 
яким досягають своєї мети. Для здійс-
нення міжособистісних маніпу ля цій, 
у тому числі і М. п., важливо знати тип 
і особливості особистості, оскільки 
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саме з їх урахуванням і здійснюється 
вплив на людину, а щоб маніпулювати 
групою людей, особливо великою, 
потрібно досконально знати її загальні 
характеристики, вразливі місця. Істо-
рія знає достатньо мані пу ляторів — 
психологічно сильних або просто 
неординарних особистостей, які вміло 
впливали не лише на одиниці, а й на 
великі групи людей завдяки осо бис-
тісним якостям, уміло використаним 
технологіям обробки громадської дум-
ки у власних або корпоративних 
ін тересах. Наполеон, А. Гітлер, Й. Ста-
лін, М. Горбачов, де сятки інших полі-
тиків досконало во лоділи технологією 
формування гро мадської думки за 
рахунок як власних рис, якостей, 
здібностей, умінь, так і своїх під лег-
лих, а також за допомогою різно-
манітних засобів масової інфор мації. 
М. п. найбільше використовують з 
метою досягнення влади, її реалізації 
та утримання. Мета будь-якого ма ні-
пулятора чи групи маніпуляторів — 
підпорядкувати власній волі іншу 
людину чи групу людей. Маніпуляції в 
політиці — не що інше, як спекуляція 
на людських емоціях і почуттях. 
Звідси релігійні війни, глибокі націо-
нальні сутички і конфлікти, фанатизм, 
екстремізм, тероризм та інші явища, 
основою яких є передусім вторгнення 
в глибинні почуття не лише окремих 
людей, а й цілих народів і націй. 
Завдяки засобам масової інформації 
створюються і ефективно викорис то-
вуються як елементи М. п. різноманітні 
іміджі, образи, умовні формули і 
штампи, стереотипи поведінки, пода-
ються заздалегідь заготовлені відпові-
ді на запитання, що хвилюють ба га-
тьох. Маніпулятивний арсенал зок-
рема за со бів масової інформації добре 
відомий: навмисне перекручування 
реального стану речей шляхом за мов-
чування одних фактів і нав’я зування 
інших; публікація нереальних (брех-
ливих) повідомлень; пробудження в 
аудиторії негативних емоцій за допо-
могою візуа льних засобів або словес-
них образів тощо. М. п. має багато 
спільного з по літичною демагогією як 
формою свідо мого обдурювання ши-
роких мас, спе ку ляції на реально 
існуючих труднощах і проблемах, 
потребах і сподіваннях громадян. В 
арсеналі політичного де ма гога поши-

рені такі засоби, як перекру чування 
дійсності, популізм, підтасо ву вання 
фактів, виголошення безвідпо ві даль-
них заяв, обіцянок, облудні прися-
гання, визначення винних, воро гів, 
боротьба з якими нібито поліпшить 
існуюче становище, тощо. Політичний 
демагог — найчастіше ще й користо-
любець, авантюрист, а то і просто 
брехун, людина безвідповідальна і не-
чесна. По літична демагогія традиційно 
най більш поширюється в період со-
ціаль но-економічної нестабільності у 
суспі льстві. 

Авторханов А. Технология власти. — М, 1991; 
Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. — К., 
1996; Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, 
практика: Підручник. — К., 1997; Гаджиев К. С. 
Введение в политическую науку: Учеб. для высш. 
учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 
2000;  Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Політич-
на психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 
К., 2006; Доценко Е. Л. Психология манипуля-
ции. — М., 1997; Лебон Г. Психология народов и 
масс. — СПб., 1996; Цуладзе А. М. Политические 
манипуляции, или покорение толпы. — М., 1999; 
Политологический словарь / Сост.: Р. Г. Григорян, 
А. А. Когтева, Т. А. Малыгина и др. — К., 1991; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005.

М. Головатий

Маоїстський координаційний 
комітет — маоїстська партизанська 
група в Індії. Виникла як терористич-
на організація в 2001 р. Склад і чи-
сельність М. к. к. невідомі. Займається 
терористичною діяльність, зокрема, 
проти прибічників правлячої партії 
країни. Має контакти з Комуністич-
ною партією Індії, з подібними органі-
заціями за кордоном, зокрема, в Па-
кистані, Непалі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Маргіналізація (від лат. margо 
(marginalis) — край, межа) — непов-
не, незавершене переміщення людей 
(індивідів, груп) у нове соціальне се-
редо вище, в якому вони позбуваються 
попередніх соціальних зв’язків і вод-
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ночас не можуть повною мірою адапту-
ватися до змінених реалій життя. По-
няття “М.” міцно увійшло в політичну 
науку 80-х років XX ст. Найчастіше 
перебувають у такому стані соціальні 
верстви, які внаслідок різних змін у 
суспільстві, нестабільності соціально-
політичних, економічних відносин або 
несприятливих обставин в особистому 
житті потрапляють у проміжний, гра-
ничний стан щодо стійких соціальних 
спільнот, стосовно яких і виступають 
як маргінали. Причинами М. частини 
трудових верств суспільства є не тіль-
ки погіршення соціально-економічних 
умов їх існування, а й негативні наслід-
ки швидкої урбанізації, масової мігра-
ції населення, інтенсивної взаємодії 
між носіями різнорідних етнокультур-
них і релігійних традицій, розмивання 
вікових культурних ба р’є рів. Маргінал 
постає як психологічно розколотий 
тип, амбівалентна (суперечлива, двоїс-
та) особистість, якій притаманні 
суперечності між свідомими та інте-
лектуально-операційними засадами. 
Маргінальні особи характеризуються 
підвищеною чутливістю, занепокоєніс-
тю, агресивністю, егоцентричністю. А 
такі риси маргінала, як втрата корін-
ня, соціальних і політичних орієнтирів 
та легкий перехід до агресії або апатії, 
робить його зручним об’єктом для полі-
тичного маніпулювання особою з втра-
ченою ідентичністю. У цьому зв’язку 
М. нерідко сприяє формуванню анти-
громадських об’єднань.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відповід. ред.) та 
ін. — К., 1996.

О. Антонюк

Маргінальність (від лат. margina
lis — що знаходиться скраю) — по кор-
донність, проміжний стан. У соціо-
логії, політології під М. розуміють: 
1) покордонну ситуацію, в якій зна-
ходяться індивід або група; 2) втрату 
або відсутність належності до будь-
якої соціальної групи чи класу; 
3) відповідну втрату горизонтальних 
економічних, соціальних і духовних 
зв’язків; 4) розвал особистістю системи 
ціннісних орієнтацій.

Проблема порубіжного, тобто та ко-
го, що знаходиться на зламі двох чи 

кількох соціокультурних стилів існу-
вання індивіда, особистості, була 
пред метом аналізу ще в добу Гераклі-
та, Сократа, Платона, Аристотеля, 
Епі ку ра, Сенеки, а в українській 
науковій думці — В. Мономаха та ін. 
Інтерес до цієї проблеми надто 
посилився в епоху Відродження, її 
розглядали у своїх тво рах Данте 
Аліг’єрі, Ф. Петрарка, М. Кузанський 
та інші, пізніше — Ф. Бе кон, Р. Де-
карт, Б. Спіноза, І. Кант, Г. Гегель, 
Й. Фіхте, К. Маркс, Ф. Ніцше, а в ро-
сійській науці — В. Соловйов, М. Бер-
дяєв. У ХХ ст. М. перестала розгля-
датися як виключно “вмон товане” 
соціальне явище в колі фундамен-
тальних проблем суспільства. До 
нау кового вжитку в ХХ ст. поняття 
“М.” увів американський дослідник 
Р. Парк — автор відомих праць “Місто 
Чикаго” (1925) та “Людська міграція і 
маргінальна людина” (1928). Він по я с-
нював М. як стан індивідів, які 
перебувають на межі двох різних 
конфліктуючих між собою життєвих 
укладів, способів життя, культур, рас. 
Цю наукову традицію продовжили 
Т. Верлен, Е. Стоунквіст, Д. Головен-
ський та інші дослідники, а у євро пей-
ській культурологічній концепції М. 
пов’язують насамперед з іменем фран-
цузького дослідника А. Фаржса. Росій-
ська (СРСР) та українська наукові 
школи М. пов’язані з іменами Є. Ста-
рикова, Є. Рашковського, М. Тьом-
кіна, Б. Шапталова, В. Ша пинського, 
К. Феофанова, Н. Фролової, Є. Голо ва-
хи, Є. Желєзова, А. Здраво мислова, 
Л. Когана, В. Малахова, М. Ми халь-
ченка, І. Надольного, Л. Со хань та ін-
ших авторів. Фактично з появою пер-
ших наукових праць Р. Пар ка системні 
дослідження М. розділи лися на два 
найпомітніших напрями: а) аме ри кан-
ська традиція — концепція куль турної 
М. (Р. Парк, Т. Верлен, Е. Стоунквіст, 
Д. Головенський та ін.); б) західно єв-
ропейська традиція — концепція со-
ціальної М. (А. Фарж, Я. Штум сь кий, 
Б. Манчіні та ін.).

Концепція М. загалом використо-
вується для економічно слаборозви-
нених країн, або для більшості на-
селення таких країн. 

М. — одна із складних сторін жит-
тєдіяльності людини. В сучасних суспі-
льствах давно з’явилися й існують цілі 
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маргінальні групи, суспільні про шар-
ки і, навіть, маргінальні народи.

М. поділяють, головним чином, на 
соціальну і економічну. Соціальна М. 
належить до особистостей або груп 
(підгруп), що знаходяться в покор-
донній межі між двома групами або 
класами, не будучи інтегрованими ні в 
одну (один) із них. Почасти її ре зу-
льтатами є дезорієнтація і дискри-
мінація. Економічна М. охоплює со-
ціально дезінтегровані та економічно 
малозабезпечені і захищені групи 
конкретного суспільства (безробітні, 
без домні, іноземні робітники, мен ши-
ни тощо). 

З поняттям “М.” пов’язані багато 
інших, в тому числі й похідних понять, 
таких як “маргінальна особистість”, 
“маргінальне право” та ін. Якщо 
конкретна особистість характери зу-
ється знаходженням індивіда на кор-
доні між двома (або більше) соціа-
льними світами, її називають (харак-
теризують) маргінальна особистість. 
При цьому така особистість повною 
мірою не сприймається ні в одному з 
цих світів. “Маргінальне право”, — це 
право, в якому змішані норми і закони 
старого і нового права. Така ситуація 
має місце в процесі радикальної зміни 
соціально-політичної, економічної сис-
теми в державі, її політичної системи.

Соціальна структура маргінальної 
особистості характеризується доміну-
ванням в її особистісній мотиваційній 
системі відповідної потреби в само-
реалізації, свободі та індивідуалізації, 
вираженої також у порубіжних фор-
мах. Структуру соціального механізму 
розвитку маргінальної особистості 
складають її мотиваційний, діяль-
нісний і технологічний рівні. До мо-
тиваційного рівня належить система 
потреб, інтересів, цінностей особис-
тості. До діяльнісного — соціальна ак-
тивність, гіперактивність, творчість. 
Технологічний рівень — це, власне, 
все, що пов’язано з культурою. У 
процесі розвитку маргінальної особис-
тості, вирішальне значення для фор-
мування її маргінального статусу має 
культура.

За визначенням А. Маслова, зага-
льна структура соціального механізму 
процесу формування маргінальної 
особистості складається з таких еле-
ментів: 1) мотиваційної структури осо-

бистості (домінантою виступає потреба 
особистості у самореалізації, свободі, 
індивідуалізації); 2) способів станов-
лення і розвитку маргінальної особис-
тості (діяльність, основні її якісні 
стани — соціальна активність, гіпер-
активність, творчість); 3) культури 
(умова формування маргінальної осо-
бистості і соціальна детермінанта мар-
гінального статусу особистості).

Завчасно упоряджене ставлення до 
М., розуміння її як суцільно нега тив-
ного явища, часто є однією з найваж ли-
віших причин соціальних конфлік тів 
на етнічному, релігійному, демогра фіч-
ному, матеріально-еконо міч ному та ін-
шому ґрунті.

Процес М. значної частини сус пі-
льства означає його деструктуризацію 
(розбалансованість, розвал соціальної 
системи) і деморалізацію, являючись 
однією з найважливіших передумов 
встановлення диктатури.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
теория, история, библиография. — М., 1996; Боль-
шой психологический словарь / Сост. и общ. ред. 
Б. Мещеряков, В. Зинченко. — СПб., 2003; Вол-
ков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек: Энцикл. 
слов. — М., 1999; Головатий М. Ф. Політична пси-
хологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політична міфологія: Навч. 
посіб. — К., 2006; Даниленко В. И. Современный 
политологический словарь. — М., 2000; Мас-
лов А. О. Маргінальна особистість як предмет со-
ціально-філософського аналізу / Автор. дис. на 
здобуття наук. ступ. канд. філос. наук. — К., 2004; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005.

М. Головатий

Масова агресія — ворожі дії вели-
ких людських спільнот, що спрямовані 
на заподіяння страждань, фізичної, 
психологічної чи іншої шкоди або збит-
ків і навіть на винищення інших (іноді 
досить великої кількості) людей. За 
зовнішньою М. а. зазвичай стоїть внут-
рішня агресія, як специфічний емоцій-
ний стан людини (людей). М. а. супро-
воджується ворожістю, гнівом, неспри-
йняттям інших людей, явищ, подій, 
ситуацій. Складним є питання взає-
модії та взаємозалежності агресії і пра-
ва людини на самоствердження. Бло-
кування можливостей людини до само-
ствердження значною мірою і породжує 
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агресивність. М. а. стає засобом вторг-
нення у сферу влади або “престижу”, 
тобто на територію інших людей, у сфе-
ру їхнього життя і діяльності, спричи-
нюючи відповідне їх захоплення. До 
М. а. призводять: фізіологічні умови 
(алкоголь, наркотики, інші сильно 
діючі, стимулюючі засоби); ситуаційні 
умови (“камінець — зброя пролетаріа-
ту”); провокаційні дії (особливо в полі-
тиці, соціальній сфері діяльності). 
Вона розвивається за моделлю: причи-
на, дія (люди), об’єкт агресії, результат 
(у тому числі й призупинення агресії). 
Російський вчений Д. Ольшанський 
модифікує агресію на: експресивну 
(ритуальні танці, паради, масові акції 
тощо); імпульсивну; афективну (“агре-
сивний ажіотаж”); ворожу (цілеспря-
мована, свідома, спланована — найпо-
тужніша і найзагрозливіша агресія); 
інструментальну (мета дій суб’єкта аг-
ресії є емоційно нейтральною).

Ольшанский Д.  Политическая психология. — 
СПб., 2002.

М. Головатий

Масова інформація — публічно 
поширювана друкована та аудіовізу-
альна інформація. Друкованими засо-
бами М. і. є періодичні друковані ви-
дання — газети, журнали, бюлетені 
тощо і разові видання з визначеним 
тиражем — брошури, буклети, листів-
ки та ін. Аудіовізуальними засобами 
М. і. є радіомовлення, телебачення, 
кіно, звукозапис, відеозапис тощо. 

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005;

Ю. Бондар

Масова паніка — один з найпоши-
реніших видів поведінки великих груп 
людей, основою якої є відповідний емо-
ційний стан. Такий стан виникає за 
умови відсутності, або дефіциту інфор-
мації з будь-якої проблеми, явища 
тощо. В результаті паніки збираються 
натовпи, які ведуть себе не прогнозова-
но, безконтрольно. Термін “паніка” має 
ідентичне пояснення в багатьох мовах і 
походить, вважають, від імені грецько-
го бога Пана — покровителя пастухів, 
пасовищ і отар. Саме його гніву припи-
сувалася “паніка”, коли великі отари 
раптом безпричинно кидалися у во-

гонь, воду або прірву. За ними кидали-
ся тисячі інших тварин. Основними 
причинами паніки є: ситуативні умови, 
коли люди очікують певних надзвичай-
них подій, відчувають їх наближення і 
стають надто чутливими до них; фізіо-
логічні умови (втома, спрага, голод та 
інші причини, що послаблюють фізич-
ний і психічний стан людини причи-
ни), в результаті чого люди об’єктивно 
неспроможні оцінити реальний стан 
речей, ситуацію, їхній емоційний стан 
втрачає рівновагу, наростає тривога 
тощо; психологічні умови (раптовість 
незрозумілого стану, ситуації, психіч-
не збудження, переляк тощо), що най-
частіше по в’язані з недоліком, браком 
інформації, її невірогідністю; ідеолого-
політичні умови і обставини (нечітке 
усвідомлення людьми загальної мети, 
політичних, суспільних подій і явищ, 
відсутність авторитетного і вагомого по-
літичного лідерства, недостатня згур-
тованість, єд ність великої кількості 
людей). М. п. може спровокувати, спри-
чинити щонайменша обставина, міні-
мальна загроза, яка швидко гіперболі-
зується, усвідомлюється як надмірно 
істотна і важлива. Безпосереднім пош-
товхом до М. п. можуть бути навіть ки-
мось розповсюджені чутки, заклики, 
наприклад, про те, що завтра не буде 
чого їсти, пити, настане масовий голод 
тощо. М. п. має свою логіку зароджен-
ня, появи, розвитку та затухання. Спо-
чатку, як неочікуване, виникає пот-
рясіння, потім — замішання (збенте-
ження), далі — циркулярна реакція, 
коли М. п. охоплює все більше й більше 
людей і після цього поступове (або рап-
тове) затухання її чи призупинення. 
Останнє часто має місце як результат 
наказу, дії авторитетного органу чи лю-
дини, використання різного роду сили.

Ольшанский Д.  Политическая психология. — 
СПб., 2002.

М. Головатий

Масонство в Україні й на тере-
нах СНД — почало відроджуватися в 
1990 р. Нині в Україні діють масонські 
та псевдомасонські ложі під патрона-
том Великого Сходу Франції та Вели-
кої національної ложі Франції, Вели-
кої Британії, Великого Сходу Італії, 
Мальтійського ордену, ложа “Бней-
Бріт”, ротарійські клуби тощо. 

Масова інформація
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Сфера діяльності масонів розширю-
валася за рахунок створення спеціаль-
них легальних клубів та інших органі-
зацій, яскравим прикладом яких є 
клуб “Ротарі інтернешнл”. Цей клуб 
створено як міжнародну масонську 
ложу американським масоном адвока-
том Харрісом ще в 1905 р. Як вважає 
дослідник масонства Л. Хосс, ротарій-
ський рух — найраціональніша і най-
молодша формація масонства. “Ро-
тарі” належать до так званого білого 
масонства, тобто є об’єднаннями, через 
які масони мають намір відкрито впли-
вати на суспільство. 

Крім “Ротарі”, що налічує понад 
1 млн членів, діють також закриті ма-
сонські клуби — на таких самих заса-
дах і мають таку саму мету. Серед них: 
Національна ложа України (НЛУ) — 
заснована в 1998 р. Великою Ложею 
Італії. Великий магістр італійської 
ложі Джуліано ді Бернардо в Одесі пос-
вятив та інавгурував на майстра На-
ціональної ложі України ректора 
Одеського медичного університету ака-
деміка Валерія Запорожана, який вва-
жає своїм “першочерговим завданням 
згуртувати навколо себе ерудованих, 
духовно багатих людей всієї України і 
зосередити їхні зусилля на розвитку 
прогресу заради всього людства”.

Однак господарі масонських лож 
світу вважаючи, що Одеса не те місто, 
де робиться політика, вирішили в лип-
ні 1998 р. перенести штаб-квартиру 
НЛУ з Одеси до Києва. Засновник ма-
сонської ложі в Україні пан Запорожан 
добровільно передав повноваження Ве-
ликого магістра київському бізнесме-
ну Ігорю Задираці. 

Наступ нового масонського світового 
порядку триває. Усе таємне з часом стає 
явним. Можливо, настала пора вийти з 
тіні й для українського масон ства.

У січні 2001 р. газета “Голос Украї-
ни” надрукувала сенсаційний матеріал 
під назвою “Тамплієрська справа”, в 
якому Ольга Вауліна розповіла про те, 
як священнослужителі та парафіяни 
виявили на території монастиря орден 
тамплієрів. Вони побачили, за словами 
намісника монастиря архімандрита 
Прохора, “як нехтують християнські 
святині”. У статті також повідомляєть-
ся, що орден тамплієрів зареєстрова-
ний в 1999 р. Мін’юстом України як 
міжнародна громадська організація, 

яка у своєму статуті щиро визнавала, 
що займатиметься ізотерикою

“Потрібно ретельно шукати масонів 
у владних структурах держави. Хай 
цим займеться СБУ”, — заявив на засі-
данні сесії Верховної Ради України 
13-го скликання депутат Борис Олій-
ник.

Чому ж це депутат Олійник вимагає 
їх шукати, а їх не шукають?

Попри те, що ще в 1723 р. у “Книзі 
статутів” Д. Андерсона було визначе-
но, що масони не повинні займатися 
політикою, вони вельми активно втру-
чаються в політичні процеси різних 
країн, зокрема й України. Серед полі-
тиків, які були масонами: Робесп’єр, 
Марат, Гарібальді, Пестель, Керенсь-
кий, Троцький, Гітлер, Трумен, Піно-
чет, усі президенти Сполучених штатів 
Америки та багато інших політиків. 

Конспірологи вважають, що тільки 
в Європі та США близько 30 млн ма-
сонів. Вони мають добре організовані 
міжнародні структури зі своїми ритуа-
лами. 

Чого ж хочуть масони, які мають 
величезні людські ресурси, значний 
вплив у засобах масової інформації, 
політиці та економіці, у Службі безпе-
ки України та інших силових структу-
рах?

Більшість дослідників вважає, що 
ложі перетворилися на клани, які до-
магаються привілеїв для своїх членів 
далеко не мирними засобами. Напри-
клад, в Італії — це спроба перевороту 
Боргезе в 1970 р., змова “рози вітрів” 
генералів Річчі й Нарделла в 1974 р., 
вбивства фінансистів і масонів Кальві, 
Сіндони, Пекореллі та папи Іоанна 
Павла І в 1978 р., а також політична 
криза ложі П-2, що стояла за цими 
подіями.

У середині 80-х років лідери ма-
сонства поставили завдання змінити 
імідж руху, активно залучати нео-
фітів, освоювати нові території, лікві-
дувати національні кордони, встанови-
ти контроль з боку елітних корпорацій 
над економікою більшості країн світу 
(йдеться про створення світового еко-
номічного уряду). Для цього вони за-
пропонували на конференції Великих 
магістрів (лютий 1985 р.) план під на-
звою “Проект Соломона П”.

Починаючи з 1988 р. на території 
СРСР відновлюють свою діяльність ма-

Масонство в Україні й на теренах СНД
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сонські організації Росії, Білорусії, 
Прибалтики, Грузії, Вірменії, Украї-
ни. Найактивніші — представники ма-
сонських систем Великої Британії, 
Італії, Польщі, США, адепти Оpus Dei, 
Мальтійського ордену, ордену Бней-
Бріт.

З 1991 р. відновлюють свою діяль-
ність масонські ложі у Києві, Харкові, 
Одесі, Львові. На терені Західної Ук-
раїни активно діють емісари Великого 
Сходу Польщі й ордени єзуїтів і Opus 
Dei, на Півдні і Сході — адепти Вели-
кого Сходу Франції, Італії та США. 
Відновили свою роботу на території 
України “Ротарі-клуб”, “Мальтійсь-
кий орден”, Великий Схід України, 
“Бней-Бріт” та ін. Члени масонських 
лож мають великий вплив у парламен-
ті та уряді України.

Окремі експерти вважають, що ма-
сонство загрожує новоствореним краї-
нам Східної Європи. Так, французький 
конспіролог П’єр де Вільмарест заува-
жує, що “ці люди поволі й таємно 
наближають винищення національних 
і культурних цінностей. Вони намага-
ються все інтернаціоналізувати (гло-
балізувати) — це ідеологія централь-
ного клубу. Ви не зможете знайти 
впливових людей в Україні, як і в ін-
ших країнах, які не були б пов’язані з 
клубом”. Великий Магістр Великого 
Сходу Франції Роже Лерой заявив: 
“Переконаний, що масони століттями 
відхрещувалися від політики, а на-
справді займалися нею. Тим самим ма-
сони накликали на себе бурю критики. 
Для чого приховувати, що масони кон-
тролюють політичне життя в багатьох 
країнах”.

Отже, попри увесь хаос у державі 
масонство поступово встановлює свій 
новий порядок, структуруючи суспіль-
ство відповідно до своїх принципів і 
канонів. 

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Масонство та його витоки — нині 
можна визначити як міжнародну спіл-
ку товариств, що прикриваються різ-
ними цілями філантропії, взаємодопо-
моги, братерської любові чи навіть 
церковності й націоналізму. Насправді 
ж прагнуть однієї мети — створення на 

руїнах сучасних релігій і держав без-
божної всесвітньої держави, якою ке-
руватиме верхівка масонства.

Неважко переконатися, що ця мета 
збігається з ідеями юдаїзму, а єврейсь-
кий дух, символіка, участь і керівниц-
тво М. повністю відбиває єврейський 
характер усієї організації. Дослідник 
М. Світков називає 26 різних версій 
виникнення масонства. Вкрите таєм-
ницею й дезінформацією, воно не дає 
точної відповіді на запитання стосовно 
своєї історії. При цьому для різних ка-
тегорій масонів подаються різні версії. 
Витоки М. ховаються в далекій історії. 
Через те немає змоги дослідити ма-
теріали тих часів. Однак нині це не так 
і важливо. Наявні матеріали дають 
підстави стверджувати, що М. з’я ви-
лося на світ як синтез усіх попередніх 
єретичних учень давніх гностиків, ма-
нихеїв, тамплієрів, різноманітних 
утопій Т. Мора, Ж.-Ж. Руссо та ін.

“Ми зустрічаємо тут, — пише М. 
Світков, — гімнософістів Індії, жерців 
Мемфіса й Геліополіса, розбудову хра-
му Соломона, культ Доброї богині, си-
рійців, римлян, колегію будівничих, 
започатковану в 115 р. до Р. Х. Нумою 
Помпілієм, релігію друїдів, яка про-
никла в Британію завдяки Юлію Цеза-
рю, лицарські мрії хрестоносців, за-
снування таємних судилищ у Німеч-
чині в ХІІІ і XIV ст., квакерський 
містицизм Кромвеля і його партизанів 
(які сподівалися на Бога, але тримали 
свій порох сухим), змова англійських 
роялістів, ворогів Великого Протекто-
ра і, нарешті, тамплієрів, раніше й піз-
ніше знищення їхнього ордену. Яким 
чином відбувся перехід давнини до су-
часного масонства — залишається, од-
наче, в тумані; з приводу ж зв’язку з 
храмовниками є офіційна заява самих 
масонів та їхнього Вільгельмбадського 
з’їзду в 1782 р.”.

Таємна форма існування масонсь-
ких організацій істотно перешкоджає 
історичному дослідженню — адже вони 
завжди намагалися, щоб якомога мен-
ше матеріалів потрапляло на суд гро-
мадськості. Проте немає нічого таємно-
го, що згодом не стало б відомим.

Масонські організації виникали й 
продовжують існувати як таємні ор-
ганізації не тільки за формою існуван-
ня, а головне — утаємничуванням сво-
їх цілей. І це одразу наштовхує мисля-

Масонство та його витоки
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чу людину на роздуми: якщо їхня мета 
справді “... матеріальне і моральне 
вдосконалення людства”, то навіщо 
потрібно це утаємничувати? Чому не 
робити це відкрито? Чому під страхом 
смертної кари масонам забороняється 
у будь-якій формі розголошувати 
діяльність масонських лож? Чи не є 
всі їхні лозунги лише прикриттям 
справжніх цілей, форм і методів діяль-
ності масонських організацій? 

Історія М. постає через різноманіт-
ні легенди, що часто суперечать одна 
одній. Ще в 1910 р. французький істо-
рик Шарль Бернарден дослідив близь-
ко 200 праць, присвячених М., і зна-
йшов там десятки протилежних версій 
щодо його походження. Зокрема ствер-
джувалось, що засновниками цих ор-
ганізацій були Зороастр, Соломон, 
євреї, Єнох. Так, 28 авторів вважали, 
що воно бере свій початок від об’єднань 
середньовічних мулярів, 18 — шукали 
його коріння в Єгипті, 20 — вважали, 
що його витоки губляться в далекій 
давнині, 15 — бачили його витоки в 
біблійній книзі “Буття” (“Бытие”), 
12 — за початок вважали орден тамп-
лієрів, 10 авторів бачили його серед 
перших християн.

Проте скільки б не було версій і тео-
рій про походження М., через те, що 
всі вони поширюються самими масона-
ми, навряд чи їм можна вірити. Адже 
їхні клятви суворо забороняють розго-
лошувати правду. 

Відтак, щоб не блукати в лабірин-
тах масонських казок стосовно поход-
ження їхніх таємних організацій, тим 
більше, що про це є вже чимало літера-
тури, слід зупинитися лише на кіль-
кох найпоширеніших легендах, аби 
дати бодай мінімум інформації для по-
чатківців. 

Перша легенда стверджує, що 
франкмасонство започатковане за ча-
сів царя Соломона, який доручив ар-
хітектору Хіраму керувати споруд-
женням храму в Єрусалимі. Хірам 
розділив робітників на три групи, а 
для того, щоб вони могли спілкувати-
ся між собою на відстані (споруда 
мала досить значні розміри), було 
розроблено цілу систему умовних зна-
ків. Звідси, за твердженням самих 
масонів, бере свій початок М., їхні 
умовні знаки та особливості символіч-
ної мови.

За іншою версією, М. починається 
від ордену тамплієрів (храмовників). 
У 1118 р. дев’ять лицарів на чолі з 
Хуго Паєном заснували орден тамп-
лієрів, або військо Храму. Таку назву 
вони отримали від будинку, на місці 
якого колись розташовувався храм Со-
ломона. 

Засновники намагалися створити 
орден, який вів би одночасно чернече 
(тамплієри давали три клятви: бід-
ності, цнотливості та послуху) та вій-
ськове життя й забезпечував безпеку 
християнських паломників на Святій 
землі. Розбагатівши від пожертвувань, 
орден став досить могутнім. Лицарі пе-
рестали визнавати будь-кого вищими 
за себе й почали зловживати своєю мо-
гутністю. Вони першими розробили 
план всесвітнього панування, що су-
перечить їхнім початковим завданням. 
Храмовики не тільки перестали вірити 
в Ісуса Христа, а й навпаки, знущали-
ся й глумилися над ним. Хрест на ли-
царській мантії для них перестав бути 
символом віри й поступово перейшов у 
букву “Т” (тамплієр).

Згодом лицарі прийняли таємні 
вчення від єврейської Кабали, давніх 
єгипетських і ассиро-вавилонських 
магів. Коріння сучасного М. упираєть-
ся частково у професійні організації 
вільних мулярів, від яких і пішла наз-
ва “франкмасони”, а частково просто-
риться до часів Месії й глибше — до 
Вавилонської вежі, Содому й Гоморри.

Корпорація масонів уперше з’я ви-
лася в середньовічній Франції, в епоху 
особливо сильного піднесення релігій-
них почуттів, а з ними й церковного 
будівництва в готичному стилі. Почи-
наючи з XVIII ст. професійні будівель-
ні організації вільних мулярів прий-
мають у своє середовище почесними 
членами осіб інших професій і станів, 
які могли бути для них корисними. 
Новачки швидко трансформували ма-
сонські ложі, перетворивши їх із 
релігійних та художніх товариств, в 
органи сучасних містичних і револю-
ційних рухів. Ці структури були зруч-
ною формою для прикриття таємних 
сил зла, які задумували світову змову. 
Їхні союзи на порозі нового часу захо-
пили таємні соціалістичні та містичні 
організації, які віддавалися культу са-
тани та іншим мерзотам, привнесеним 
єврейством у Старий і Новий Світ із 
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Месопотамії. Особливо роль у цьому 
захопленні відіграли залишки ордену 
тамплієрів, який у XIV ст. переродив-
ся в антихристиянську секту.

Французький король Філіпп ІV 
Красивий і папа Климент доклали усіх 
зусиль, щоб зупинити їх. У 1311 р. в 
усіх християнських державах орден 
було заборонено, а Жака де Моле (ке-
рівника ордену) 11 березня 1314 р. — 
страчено. Однак, за твердженням ма-
сонських ідеологів, у в’язниці Моле 
вдалося започаткувати чотири ложі: 
Неаполітанську для Сходу; Единбурзь-
ку для Заходу; Паризьку для Півдня; 
Стокгольмську для Півночі.

Ще одна легенда говорить про по-
ходження М. від різноманітних учень 
жерців Халдеї, Єгипту, Індії, які таєм-
но поширювали свої світогляди й нав-
чали послідовників. 

Масони свято вірять у ці легенди й 
передають їх як дорогоцінні реліквії з 
покоління у покоління, мабуть, вва-
жаючи: чим глибше коріння, тим міц-
ніше дерево. Існує й багато інших ле-
генд, проте вони не становлять особли-
вої цінності для розуміння історичного 
шляху М.

Подальшу історію франкмасонів 
варто продовжити з Х ст., ґрунтуючись 
уже не на легендах, а на конкретних 
історичних документальних джере-
лах. Саме в Х–ХІІІ ст. в Англії існува-
ли розрізнені групи мулярів-будівель-
ників, які займалися будівництвом 
різноманітних споруд, влаштовували 
свої зібрання у спеціальних приміщен-
нях, що отримали назву “ложі”. Члени 
корпорації клялися суворо дотримува-
тися правил та зберігати таємниці 
будівельного мистецтва корпорації. У 
ложах встановлювалися три ступені 
професійного зростання: учень, який 
упродовж певного часу мав вивчати 
якусь професію; товариш майстер, 
повноправний член будівельної корпо-
рації; майстер-будівельник, який ке-
рував роботою в ложах. Вони розроб-
ляли правила поведінки й обов’язки 
для учнів і майстрів будівельної кор-
порації. 

Традиції лож мулярів-будівельни-
ків з незначними змінами перейшли 
до масонських таємних організацій, 
щоправда, з метою далеко не будівель-
ного характеру. Усі ложі корпорації 
мулярів-будівельників зобов’язані бу-

ли допомагати одна одній і кожному 
члену корпорації зокрема. Це поло-
ження увійшло і в правила поведінки 
масонських лож. Ще одне правило за-
позичили масони від будівельних кор-
порацій: вступ новачків до ложі, нав-
чання й отримання учнем ступеня 
майстра та ін. 

У Х–ХІІ ст. до корпорацій мулярів-
будівельників приймали лише робіт-
ників, які безпосередньо споруджува-
ли будинки, тобто мулярів-практиків. 
У ХІІІ ст. до корпорацій почали прони-
кати елементи, які не мали ніякого 
відношення до будівельної професії — 
мулярі-теоретики (сучасні масони). 
Мулярі-теоретики займалися мораль-
ним вихованням, підготовкою та про-
веденням зібрань лож тощо. Протягом 
кількох століть число мулярів-теоре-
тиків у ложах перевищило кількість 
практиків і, як наслідок, дедалі менше 
вирішувалися питання, пов’язані з 
будівництвом, і щораз більше робота 
лож спрямовувалася на вирішення пи-
тань суспільного життя. 

На початку ХVІІ ст. англійські ло-
жі мулярів-будівельників складалися 
пов ністю з мулярів, які не мали ніяко-
го відношення до будівельної професії. 
Ложі мулярів-будівельників практич-
них повністю трансформувалися у ма-
сонські ложі. Зрозуміло, що цілком 
змінилися цілі й напрями роботи та-
ких утворень, хоча назва “ложа”, сим-
воли, таємні знаки та інші атрибути 
таємничості перейшли до масонських 
лож незмінними. 

Діяльність англійських масонських 
лож на початку ХVІІІ ст. будувалася 
на так званому англійському деїзмі: 
цілком відкидалося релігійне вчення і 
на перше місце ставився розум. Особ-
ливо критикувалося церковне тверд-
ження про божественне походження 
влади. Натомість проголошувалося 
право народу на встановлення тієї фор-
ми управління, яка найбільше подоба-
лася його представникам. 

Погляди англійських деїстів поді-
ляли члени масонських лож, які 
виступали організаторами та керівни-
ками суспільного руху за релігійну й 
політичну свободу. 

Представники законної влади, зок-
рема Карл І, твердили, що народом по-
винні керувати король і духовенство. 
Інших поглядів дотримувалися масо-
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ни та їхні прибічники. Усі тогочасні 
теорії про перебудову суспільства 
відрізнялися лише деталями, мета ж 
була одна — повалення королівської 
влади і заміна релігії так званою свобо-
дою совісті. Із змісту цього словоспо-
лучення, випливає, що кожен може 
робити все, що йому заманеться, згід-
но з велінням його совісті. Тобто знову 
пропагувалася анархія. 

Так звані незалежні на чолі з Кром-
велем кілька років вели боротьбу з ко-
ролівськими військами за політичну 
свободу через державну перебудову. 
Боротьба закінчилася перемогою “не-
залежних” і вбивством короля Карла І 
у 1649 р. Згодом було проголошено 
республіку на чолі з Кромвелем. 

У 1660 р. на зміну республіці при-
йшла конституційна монархія Стюар-
тів, на чолі Англії став Іаков ІІ.

У 1688 р. відбулася друга револю-
ція, результатом якої стало зміщення 
з трону короля Іакова ІІ та вигнання з 
Англії династії Стюартів. У 1689 р. 
проголошено акт про віротерпимість.

Усі ці події підготували масонські 
організації. На чолі Англії став Віль-
гельм Оранський, висунутий на цю по-
саду масонськими таємними організа-
ціями і повністю їм підконтрольний. 
Прикметно, що Оранський присягав 
на конституції, розробленій масонами. 
Після цих подій Англія стає масонсь-
кою державою. 

У 1717 р. цілком легально відбули-
ся загальні збори кількох масонських 
лож, внаслідок яких створена Велика 
Ложа Англії й обрано Великого Майс-
тра. Ці події сприяли швидкому поши-
ренню масонства по всій Європі. До 
Лондона приїжджали тисячі інозем-
ців, знайомилися з діяльністю ложі й 
започатковували схожі утворення у 
своїх країнах. Масонські щупальця 
простягалися в усі куточки земної 
кулі, керовані з одного центру, проте 
ніхто з масонських адептів ніколи не 
бачив і не знав, хто керував і продов-
жує керувати ними. Найжахливіше 
те, що багато рядових масонів навіть 
не здогадуються про кінцеву мету, для 
якої, власне, й було започатковано це 
утворення. Натомість вони продовжу-
ють вірити в якісь примарні ідеали, 
якими щедро годують їх керівники, 
аби лише не ставили запитань. Ма-
сонські структури є лише будівельним 

матеріалом, за допомогою якого “гро-
шові мішки” забезпечують собі все-
світнє панування.

У 1723 р. Велика Лондонська Ложа 
надрукувала “Конституцію франкма-
сонів”. У ній, зокрема, наголошува-
лось: “Ми належимо до всіх націй, мов 
і сімей”; таким чином встановлюється 
міжнародний характер М. Із Лондона 
ложа перемістилася в інші частини Ве-
ликобританії й переповзла на материк.

У Франції масонство набирає полі-
тичного характеру з 1725 р., після 
прибуття туди з Англії лорда Дервент-
Уотерса. Він заснував у Дюнкірхені 
ложу, яка діяла за інструкціями Лон-
донської ложі 1717 р. 

У Росії першу масонську ложу було 
організовано за завданням із Англії ан-
глійцем Джоном Філіпсом у 1721 р., а 
її першим великим майстром став анг-
лієць Д. Кейт.

У Німеччині М. під англійським 
впливом із професійного перетворило-
ся на політичне товариство. Така 
трансформація розпочалася ще в Ган-
новері у середині XVIII ст. У 1776 р. 
Адам Вейсгаупт, професор невеличко-
го університету в Інгольштадті, пізні-
ше його ректор, засновує орден Ілюмі-
натів. Уже через п’ять років цей орден 
займає керівне становище не лише в 
германському М., а й в інших країнах. 
До адептів ордену входили такі висо-
кі особи, як герцоги Брауншвейгсь-
кий, Веймарський, Готський, єпископ 
Дальберг. У 1778 р., завдяки таланту 
Вейсгаупта, масонська ієрархія об’єд-
нала понад два мільйони людей по всій 
Європі. 

“Аби зайняти місце біля домашньо-
го вогнища, — наголошує Вейсга-
упт, — ви повинні мати зовнішність 
людей серйозних і моральних. Пропо-
нуйте спочатку безневинні книги, май-
те вигляд голубків, а потім поступово 
розпалюйте своїх дурнів до якого вам 
буде завгодно градуса”. Недаремно 
папа Клемент ХІІ порівнює масонів із 
“злодіями, що вриваються в дім”.

Нині масонська статистика налічує 
майже 25 млн масонів, які прожива-
ють у різних частинах світу. “Увесь 
світ — одна республіка”, — твердить 
Великий Схід Франції. І далі: “Треба 
розбити церкву. Назад, Розп’ятий! 
Твоє царство закінчилось. Непотрібен 
Бог”. А в його настановах за 1922 р. 
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знаходимо: “Масонство, якому історія 
зобов’язана окремими революціями, 
зуміє здійснити й найбільшу, так зва-
ну інтернаціональну революцію. На-
ступна інтернаціональна революція 
буде витвором масонів”.

Один із видатних діячів Комуніс-
тичного інтернаціоналу, генеральний 
секретар (1935–1943) Георгій Димит-
ров у статті “Масонство — національна 
небезпека”, написаній у 1946 р., зок-
рема зазначав: “Незрідка суспільство 
дивується, що загальновідомі суспіль-
ні та державні діячі швидко й не-
обґрунтовано змінюють свої позиції… 
чи говорять одне, а роблять зовсім про-
тилежне.

Якщо поверхово розглядати таке 
явище, то воно здається нелогічним і 
абсолютно незрозумілим… Проте, коли 
відомо, що вони діють як члени різних 
масонських лож, тоді питання стає 
цілковито зрозумілим.

Ці діячі, як члени масонських лож, 
звичайно, отримують поради й дирек-
тиви од відповідної ложі й підпорядко-
вуються дисципліні, що існує в ній 
усупереч інтересам народу й країни…

За багатьма даними, дехто очікує, 
що у нас відновлять масонські ложі. 
Ці люди збирають старих болгарських 
масонів й старанно вербують серед дер-
жавних і суспільних діячів нових ма-
сонів…

Масонські ложі є іноземними шпи-
гунами й зрадницькими агентурами. 
Вони являють загрозу для свободи й 
незалежності нашого народу й нашої 
країни.

Ми б’ємо на сполох з приводу цих 
антинародних гнізд.

Народ вимагає виявити особливу 
пильність щодо масонських лож у нас. 
Органи народної влади вимагають 
вжити заходів проти цих шкідливих 
таємних організацій.

Кожен має збагнути, що для бол-
гарського державного та громадського 
діяча — міністра, депутата, керівника 
політичної партії чи громадської ор-
ганізації несумісне одночасне перебу-
вання в масонах, залежних від інозем-
ної волі та іноземної дисципліни.

Масонські ложі небезпечні для на-
шої батьківщини, і їх, безумовно, не-
обхідно ліквідувати”.

Для виконання поставлених за-
вдань М. використовує різні методи. 

Один із них — пропаганда, тобто по-
ширення ідей шляхом повільного пе-
реконання. Для пропаганди своїх ідей 
масони добирають статті, книги, жур-
нали, де погляди авторів збігаються з 
масонськими, і широко пропагують 
їх, хоча самі вони залишаються осто-
ронь. 

Масони активно підтримують різ-
номанітні секти і групи людей, діяль-
ність яких спрямована проти христи-
янської церкви. Історія М. — це іс-
торія боротьби проти релігії. Будучи 
переважно сатаністами, масони і в об-
рядах своїх використовують сата-
нинські символи: перевернуті хрести, 
печатки з числом 666, пентаграму, сто-
ли для жертвоприношення тощо. А всі 
сили насамперед кидають на знищен-
ня християнства. Одним із методів ма-
сонської боротьби з релігією є пропа-
ганда так званих ідей віротерпимості. 
Іншими словами: дозволяється все, 
крім християнства. 

Оскільки найефективнішим засо-
бом досягнення радикальних змін у 
суспільстві є революція, масонські ор-
ганізації через своїх адептів поступово 
поширюють революційні ідеї серед різ-
них верств населення. Проте не тільки 
масонські ложі, а й інші організації 
роблять це: окультисти, теософи, 
релігійні секти, різноманітні ліги 
(миру, прав людини) тощо.

Коли роботу закінчено й легковірні 
люди, потрапивши на гачок масонсь-
кої пропаганди, стають потенційними 
рушіями їхніх задумів, за справу бе-
руться бойові терористичні групи, які 
завершують план революції. 

У разі успішного завершення рево-
люційного перевороту М. переходить 
до наступного кроку перебудови сус-
пільства згідно зі своїми планами. У 
разі невдачі М. залишається в тіні, а 
вина перекладається на тих одурених 
людей, які й несуть потім відповідаль-
ність за всі злочини тих самих масонів. 
Це дає можливість не тільки зберегти 
масонських адептів і утаємничити 
мету їхньої діяльності, а згодом й від-
новити зусилля, аби досягти кінцевої 
мети будь-якою ціною. Схожими мето-
дами здійснювалися найжахливіші 
злочини: від убивств до державних пе-
реворотів.

Згадаймо, що масони вбили імпера-
торів Павла І, Олександра І, Миколу І, 
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Олександра ІІ. Доля Олександра ІІ ви-
рішилася 1876 р. в Лондоні на засідан-
ні революційного комітету, де було 
розроблено план убивства імператора. 
Використовуючи народ як гарматне 
м’ясо, масонські ложі штучно органі-
зовували бунти, революції, намагаю-
чись знищити законну владу і постави-
ти при владі потрібних людей (дека-
бристський путч, революції 1905 та 
1917 рр. тощо).

Після подій французької революції 
1789 р. масонські організації поступо-
во набирають сили. Адепти М. почина-
ють проникати в усі країни світу, ство-
рювати там місцеві ложі з обов’язковим 
підпорядкуванням єдиному центру. 
Відтак масонська верхівка мала у кож-
ній країні своїх шпигунів та виконав-
ців. 

Масонські організації насамперед 
запрошують до своїх лож потрібних їм 
людей: чиновників, які мають мож-
ливість впроваджувати потрібні зако-
ни та розпорядження, відомих учених, 
політиків, письменників, діячів куль-
тури. Поширюючи гасло, що тільки 
вступивши в масонські ряди можна 
розраховувати на блискучу кар’єру, 
визнання, матеріальну забезпеченість 
тощо і таким чином, граючи не на най-
кращих почуттях та людських слаб-
костях, вони вельми успішно працю-
ють у цьому напрямі. Так, усі члени 
Тимчасового уряду (крім Карташова) 
були масонами. 

Із відкриттям після розвалу СРСР 
архівів значно розширилися можли-
вості для дослідження перебігу бага-
тьох світових подій. Російські істори-
ки відкривають нові джерела револю-
ційних подій початку ХХ ст. У 1996 р. 
друкуються книги О. Платонова “Ис-
торический словарь российских масо-
нов XVIII–XX веков” і “Терновый ве-
нец России. Тайная история масонства 
1731–1996”, де чимало думок і гіпотез 
документально підтвердилися ма-
сонськими архівними джерелами. 

Так, О. Платонов пише: “1945 р. в 
одному з німецьких замків Нижньої 
Сілезії Радянська армія захопила де-
сятки вагонів з архівами, що містять 
надзвичайно таємні відомості Західної 
 Європи, і насамперед таємні архіви 
 масонських організацій Німеччини, 
Франції, Бельгії, Голландії, Люксем-
бургу, Польщі, Чехословаччини. Ці 

архіви звезені сюди за наказом Гітлера 
після його переможної ходи в Європі. 
Зібрані документи давали глибокі уяв-
лення про механізми таємної влади і 
підривної змовницької діяльності 
“вільних каменярів” в усьому світі. 
Листування, особисті досьє, списки 
масонських функціонерів і агентів, 
циркулярні листи, фінансові докумен-
ти сповна інформували про технологію 
“непомітної роботи” світової закулі-
си… Багато захоплених документів 
дозволяли Сталіну впливати на певну 
частину правлячих кіл Заходу, не за-
цікавлених у розголошенні, а значить 
закріпити свої позиції у світовій полі-
тиці. Захоплені документи підтверди-
ли відомі йому раніше факти про 
зв’язки масонства й сіонізму та про 
панівне становище останнього в лавах 
“вільних мулярів”. Факти фінансуван-
ня масонства єврейськими колами та 
сіоністськими організаціями посили-
ли неспокій Сталіна в період створення 
“єврейської держави” в Палестині і 
при спробі створити таку “державу” в 
Криму. Мабуть, саме це підштовхнуло 
його до політики боротьби проти кос-
мополітів, де основним було протисто-
яння масонству й сіонізму”. Ці ма-
теріали зберігалися в Особливому ар-
хіві СРСР.

У своїх книгах О. Платонов на ос-
нові архівних матеріалів Особливого 
архіву глибоко досліджує роль росій-
ських масонів, які, починаючи з 
ХVIII ст. завжди були тільки філіями 
масонських орденів Західної Європи. 

Неста Х. Вебстер. Всемирная революция. Заго-
вор против цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сен-
ченко. — К., 2001; Платонов О. А. Терновый венец 
России. Тайная история масонства: Док. и матери-
алы. — М., 2000. — Т. 1, 2; Сенченко М. І. Латентні 
структури світової політики. — К., 2003; Эпперсон Р. 
Невидимая рука. Взгляд на историю как на заго-
вор. — К., 2003.

М. Сенченко

Масонство, франкмасонство 
(фр. francmacon — вільний каме-
няр) — міжнародна спілка утаємниче-
них товариств, метою діяльності яких 
є створення всесвітньої держави. Вва-
жається, що організаційні витоки М. 
сягають ХІІІ ст., коли братства каме-
нярів-будівельників у Німеччині, 
Франції, Англії, вивільнившись з-під 
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впливу монастирів, набули самостій-
ного статусу й утворили власні спілки. 
Вони почали влаштовувати свої зібран-
ня у спеціальних приміщеннях, що от-
римали назву “ложі”. Члени корпора-
ції давали клятву суворо дотримувати-
ся професійних правил і зберігати 
таємниці будівельного мистецтва. У 
ложах установлювалися три ступені 
професійного зростання: учень, това-
риш-майстер, майстер-будівельник.

Поступово до корпорацій будівель-
ників почали проникати так звані му-
ляри-теоретики (вчені, представники 
аристократичних кіл), які не мали нія-
кого відношення до будівництва. Од-
нак, зростаючи кількісно, вони почали 
спрямовувати роботу лож на розв’я-
зання не вузькопрофесійних будівель-
них проблем, а питань суспільного 
життя. Будівельні корпорації транс-
формуються в духовно-політичні об’єд-
нання, тобто, власне, масонські органі-
зації, зберігаючи організаційні форми 
й ритуальну символіку своїх поперед-
ників.

У 1717 р. чотири лондонські ложі 
об’єдналися у Велику Ложу й обрали 
Великого Майстра. Ця подія актуалі-
зувала швидке поширення М. по всій 
Європі.

У 1723 р. Велика Лондонська Ложа 
ухвалила й надрукувала “Конституцію 
франкмасонів”.

Спочатку М. мало форму вільно-
думства, своєрідної опозиції до офіцій-
них морально-етичних, політичних 
постулатів конкретних суспільних ут-
ворень, які зазнавали на той час знач-
ного церковного впливу, хоча сама сві-
тоглядна система М. має релігійну ос-
нову. Серед “світочів” М. — Рама, 
Кришна, Будда, Мойсей, Мухаммед, 
Піфагор, Платон, Лао Цзи, Конфуцій. 
На формування вчення М. значний 
вплив мали гностики, маніхейці, ка-
балісти, а згодом — катари. Масони 
поділяють позиції деїзму, вірять у віч-
ний закон природи, який нібито мож-
на осягнути лише завдячуючи “про-
світленню”, що дається “обраним”. 
 Головне божество М. — Люцифер. Сим-
воліка М. — молоток, циркуль, лопат-
ка — “кельма, п’ятикінцева “палаю-
ча” зірка. Ритуальні відмінності М. 
пояснюють формулою: “єдність у бага-
томанітті”. Головна мета М. — досяг-
нення всім людством — незалежно від 

расової, національної, релігійної, куль-
турної належності, — свободи, рівності 
і братства, “царства істини й любові”, 
“земного раю”. Ця мета досяжна шля-
хом морального, фізичного і розумово-
го вдосконалення кожної людини. Го-
ловна перешкода на цьому шляху — 
релігія, нація, монархічні держави. 
Саме вони, на думку М., стояли і сто-
ять на перешкоді об’єднання земель у 
єдиний світовий союз, а тому мають 
бути знищені. Організаційно М. поді-
ляється на іоанівське (голубе) і анд-
ріївське (червоне). Іоанівське включає 
в себе три нижчі ступені — учень, то-
вариш і майстер, — у вченні якого до-
мінує етична проблематика (його пок-
ровитель — Св. Іоан Хреститель). Анд-
ріївське М. охоплює понад 30 ступенів 
(покровитель — Св. Андрій Первозван-
ний). Союзи братів-масонів, організа-
ції, що поєднують окремі масонські 
гурти, називаються ложами. На чолі 
кожної ложі стоїть майстер (внерабль). 
Ложі називаються іменами святих, мі-
фологічних персонажів, найшановні-
ших символів або подій тощо. Ма-
сонські організації носять конспіра-
тивний характер. Вони поширилися 
по всій планеті. Нині масонська ста-
тистика налічує 25–30 млн масонів, 
які проживають у різних частинах сві-
ту, дотримуючись імперативу: “Увесь 
світ — одна республіка”. Серед достат-
ньо відомих і впливових: ордени 
“Бней-Бріт”, “Череп і кістка”, “Бідні 
лицарі — тамплієри”, “Мальтійський 
орден”, “Чорний орден”, “Великий 
Схід Франції”, “Більдерберзький 
клуб” та багато ін.

В Україні М. набуло поширення на-
прикінці XV ст., з утворенням у Києві 
“Ложі безсмертя” (1784). Згодом по-
дібні ложі відкрилися в інших містах 
України. У 1900 р. на основі об’єд нан-
ня п’яти підпільних лож була створена 
Велика Ложа України.

Із входженням України до складу 
СРСР і до розламу останнього говорити 
про розвиток М. важко. Відродження 
М. В Україні почалося з часів так зва-
ної “перебудови” М. Горбачова, з утво-
ренням ложі “Великий Схід України”.

Виноградов А. Тайные битвы ХХ столетия. — М., 
1999; Кузьмин А. Заговор мирового правительс-
тва. — М., 1994; Неста Х. Вебстер. Всемирная ре-
волюция. Заговор против цивилизации / Пер. с 
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англ. Н. Н. Сенченко. — К., 2001; Платонов О. А. 
Терновый венец России. Тайная история масонства. 
1731–1996; Сенченко М. І. Латентні структури 
світової політики. — К., 2003; Эпперсон Р. Невиди-
мая рука. Взгляд на историю как на заговор. — К., 
2003.

А. Черній 

Масонський рух і декабристи — 
минуло понад 180 років від початку 
повстання декабристів. Основні архівні 
матеріали стосовно декабристів зосе-
реджено в державному архіві Петер-
бурга, який раніше був майже недо-
ступний для дослідників. Проте з від-
криттям таємних масонських архівів в 
1991 р. з’явилася можливість предмет-
но дослідити “революційний” рух де-
кабристів і визначити його рушіїв. 
Нині можна впевнено заявити, що 14 
грудня 1825 р. в Росії вперше постала 
масонська змова з метою не тільки змі-
нити державний устрій, а й поділити 
Російську імперію на окремі території.

Постає питання: чи масонські ложі 
й масонський рух були і є позитивни-
ми, спрямованими на досягнення ви-
щих ідеалів людства: добра, миру й 
щасливого життя? 

Справді, чимало хто з низової лан-
ки масонства вважає, що лозунг ма-
сонів, який добре видно на печатці 
ложі “Нарцис”, заснованої у Києві в 
1914 р., — “свобода, рівність, братерс-
тво”, є істинною метою масонів. Проте 
свідчення й документи таємних ма-
сонських архівів відкривають інші ре-
алії масонської романтики. Ідеологія 
масонства — це ідеологія обраних, що 
передбачає їхнє панування над людс-
твом. Керівники вищих ступенів ма-
сонської ієрархії прагнуть встановити 
світовий порядок, в якому їм належа-
тиме панівна роль, будь-що досягти 
світового верховенства, створити сві-
товий уряд, єдину релігію, єдину ар-
мію і єдину грошову одиницю; власне, 
це і є новий світовий порядок, про 
який так багато говорять і пишуть у 
західних країнах і особливо в США. 

І якщо проаналізувати французьку 
1789 і російську 1917 рр. революції, 
то стане очевидним, що терор і людсь-
кі жертви, які їх супроводжували, це 
не пошук кращого життя і не роман-
тика революціонерів, а чорна змова 
проти народів Франції та Російської 
імперії.

Декабристи і російські масони, на 
відміну від західних масонів, які пере-
важно виконували роль закулісного 
ідеологічного й політичного лобі, мали 
свої характерні особливості. Основна з 
них полягала в тому, що російське ма-
сонство, починаючи з XVIII ст., завж-
ди було філією масонських орденів За-
хідної Європи (масонів Франції, Ні-
меччини, Швеції та інших країн) і 
виконувало всі інструкції та вказівки 
їхніх керівників. Про це свідчить 
листування російських масонів зі свої-
ми закордонними керівниками, а та-
кож звіти про роботу. 

В Особливому архіві (ОА) СРСР 
(нині — Центр зберігання історико-до-
кументальної колекції) є інструкції та 
циркулярні листи російським “бра-
там”, які чітко регламентують їхню 
поведінку. По суті, масони на теренах 
Російської імперії були агентами за-
рубіжних центрів, їх “п’ятою коло-
ною”, підриваючи національні інтере-
си Росії.

Перша російська ложа, очолювана 
англійським капітаном Джоном Філіп-
псом, який перебував на російській 
службі, виникла в 1721 р. Її ограніза-
тором стала Велика Ложа Англії. На-
далі масонство швидко поширилося й 
легально існувало до 1794 р., коли Ка-
терина II спеціальним указом повніс-
тю заборонила діяльність масонських 
лож. 

Царський указ продовжував діяти 
до 1801 р., доки в ніч з 11 на 12 берез-
ня, за згодою великого князя Олексан-
дра Павловича масонські змовники 
вбили царя Павла II. Відтак цар Олек-
сандр І став заручником масонів, ото-
чення якого було вже цілковито ма-
сонським.

1810 р. в Росії діяла 31 ложа. Після 
поразки Наполеона й окупації Парижа 
російськими військами в 1814 р. чима-
ло російських аристократів відвідали 
Францію й надихнулися ліберальними 
ідеями французької революції. Це 
сприяло створенню в Росії двох ма-
сонських лож “Північна Зірка” і “Пів-
денна Зірка”, до яких увійшли впли-
вові й багаті російські дворяни. 

Нині достеменно відомо, що фран-
цузьку революцію організував орден 
Ілюмінатів, який пустив глибоке 
коріння в масонстві Франції. Ілюміна-
ти, маючи значний вплив на масонські 
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організації, діяли під вивіскою фран-
цузької масонської ложі “Об’єднаних 
друзів”, а з 1790 р. — прусського таєм-
ного союзу Тугенбунд (“Союз Добро-
чесності”). 

Російське масонство було пов’язане 
з Ілюмінатами з початку створення ор-
дену, до якого входив князь М. Рєпнін 
(1734–1801) — генерал-фельдмаршал, 
член багатьох лож, зокрема секти “Но-
вий Ізраїль”. Керівник військово-ма-
сонської ложі шведської системи, член 
Капітула Фенікса, він мав безпосеред-
ній зв’язок з керівниками світового 
масонства.

Членами “Союзу Доброчесності” 
були: граф М. Орлов (1788–1842) — ге-
нерал-майор, флігель-ад’ютант, за-
сновник таємного “Ордену Руських 
Лицарів”, віце-президент київського 
відділення Біблейського товариства; 
полковник генерального штабу О. Му-
равйов (1792–1863) — член “Священ-
ної Артілі”, Військового товариства, 
керівник Московської управи “Союзу 
Благоденства”, засновник ложі “Трьох 
Доброчесностей”, учасник підготовки 
декабристського путчу, член лож 
“Єлизавети і Доброчесності” та “Трьох 
Доброчесностей”, а також ложі у Фран-
ції, де в 1814 р. в м. Мєленє отримав 
7-й ступінь; полковник П. Пестель 
(1793–1826) — член “Союзу Спасіння” 
і “Союзу Благоденства”, організатор і 
голова Південного товариства один з 
організаторів декабристського путчу, 
член лож “Об’єд наних Друзів” і “Трьох 
Доброчес ностей”; князь С. Трубецькой 
(1790–1860) — полковник, член “Сою-
зу Благоденства” (голова і спостерігач 
Корінної ради), “Союзу спасіння”, 
“Трьох Доброчесностей”, один із керів-
ників Північного товариства й авторів 
“Маніфесту до російського народу”; 
дійсний статський радник М. Тургенєв 
(1789–1871) — директор Московсько-
го університету, член “Ордену Руських 
Лицарів”, “Союзу Благоденства” й Пів-
нічного товариства (один з ініціаторів і 
керівників), один з організаторів дека-
бристського путчу, ложі “Залізного 
Хреста”; відвідував також інші ложі в 
Парижі, у 1814 р. мав 18-й ступінь; ге-
нерал-майор М. Фонвізін (1787–
1854) — член “Союзу Спасіння”, “Сою-
зу Благоденства” (ініціатор і керівник 
Московського з’їзду), учасник підго-
товки декабристського путчу в Москві 

та ложі “Олександра Троїстого Спа-
сіння”.

Одним із представників ордену Ілю-
мінатів у Росії був Ернст-Веніамін-Со-
ломон Раупах, який з 1804 р. жив у 
Москві і за сумнівну діяльність у 
1822 р. висланий з країни.

Під час війни з Наполеоном і після 
неї російські масони дедалі тісніше 
об’єднуються з французьким масонс-
твом. За даними масонських архівів, у 
січні 1815 р. в Парижі під юрисдик-
цією Великого Сходу Франції засно-
вується Велика Ложа “Астрея” (феде-
рація п’яти військово-похідних лож). 
При цьому зумовлювалося, що відразу 
після перенесення Великої Ложі “Аст-
рея” до Росії Великий Схід визнає за 
нею самостійність (на правах автоно-
мії). Відбувається концентрація ма-
сонської влади. Перенесена до Росії 
Велика Ложа “Астрея” об’єднала 
близько сорока лож (шість лож зали-
шилося під шведською юрисдикцією). 

Такий перебіг подій активізував 
діяльність масонів, і царю Олександ-
ру І все частіше надходять таємні пові-
домлення про політичну змову ма-
сонських організацій. У 1821 р. гене-
рал О. Бенкендорф (1783–1844), шеф 
корпусу жандармів, член масонської 
ложі “Об’єднаних Друзів” з 1810 р. 
(згодом від масонства відійшов), пові-
домив царя про змову, що становить 
велику загрозу державності. Проте 
його повідомлення Олександр І зали-
шає без належної уваги. Звістки про 
наявність змови продовжують надхо-
дити. Все це переповнило чашу терпін-
ня царя і 1 серпня 1822 р. в рескрипті 
на ім’я управляючого міністерством 
внутрішніх справ В. Кочубея Олек-
сандр І віддає наказ: “…усі таємні то-
вариства, під якими б іменами вони не 
існували, чи то масонських лож чи ін-
шими, закрити і надалі не дозволяти; 
всіх членів цих товариств зобов’язати, 
що вони надалі жодних масонських та 
інших товариств не утворюватимуть і 
взяти від військових і цивільних чинів 
зобов’язання, що вони не належать до 
таємних товариств, взяти з них під-
писку, що вони надалі до них не нале-
жатимуть; якщо хтось такого зобо-
в’язання дати не захоче, той не пови-
нен залишатися на службі”. 

Офіційний список офіцерів, які на-
лежали до масонських лож, складений 

Масонський рух і декабристи



333

на основі їхніх заяв, у 1822 р. налічу-
вав 517 осіб. Проте, як свідчить ма-
сонський архів, до цього списку 
ввійшли далеко не всі масони, які про-
довжували свою антидержавну діяль-
ність, перейшовши у глибоке підпілля.

Цар постійно отримує інформацію 
про змову, про дух вільнодумства та 
лібералізму й починає зміцнювати 
апарат влади, звільняючись від ма-
сонських функціонерів. У 1823 р. за-
лишає посаду міністра внутрішніх 
справ масон Кочубей, у 1824 р. з поса-
ди міністра освіти звільняється масон 
Голіцин. Незважаючи на такі дії царя, 
підготовка до насильницької зміни 
форми правління та державного уст-
рою Росії тривала.

Про масонську сутність декабрист-
ського путчу відомо давно й написано 
дуже багато. Однак після указу Леніна 
про заборону масонських організацій 
про них стали писати як про щось дру-
горядне, всіляко применшуючи їхню 
роль. У 1926 р. діяльність таємних то-
вариств в Україні висвітлювали так: 
“Багато українських декабристів були 
спочатку масонами, але їх, перейнятих 
політичним раціоналізмом, не задо-
вольняли вузькі завдання масон ства, 
їх політична реакційність й релігійна 
містика, і вони утворюють власні де-
кабристські організації. Членами ма-
сонських лож були такі проводирі Пів-
денного товариства, як Пестель, брати 
Муравйови-Апостоли і Волконський. 
Зв’язок з масонством мали також і ті 
попередні організації, з яких почасти 
виріс і декабризм — “Союз Спасіння” і 
“Союз Благоден ства”. В Україні ма-
сонство було досить поширене. Ще у 
XVIII ст. в Києві існувало дві ложі, а в 
1818 р. ми бачимо там ложу слов’ян, 
об’єднаних у спілці Астрея, куди вхо-
дили також і поляки”.

Академік Д. Багалій у праці “Дека-
бристи на Україні” зазначає: “…Ма-
сонські ложі були поширені — ми їх 
бачимо в Києві, в Полтаві, Одесі, Кате-
ринославі й по інших містах Правобе-
режної України (на Волині й Поділлі), 
де потім утворилися таємні товариства 
декабристів. У них входило дворянс-
тво, іноді вельможне й дуже багате”.

Члени “Товариства Об’єднаних 
Слов’ян”, як і окремі члени Південно-
го товариства (С. Муравйов-Апостол та 
ін.), пропагували свої ідеї серед сол-

датів. Улітку 1825 р. “слов’яни” вли-
лися в Південне товариство на засадах 
повалення царизму шляхом військово-
го перевороту, створення республіки 
та звільнення селян від кріпосницької 
залежності.

Романтична мрія російського дво-
рянства, його патологічне несприйнят-
тя національних традицій та ідеалів, 
що понад десять років визрівало під 
впливом іноземних масонських лож, 
вилилися в першу відкриту репетицію 
на Сенатській площі 14 грудня 1825 р. 
та у воєнному бунті Чернігівського 
полку під Білою Церквою наприкінці 
грудня того самого року. 

Час відкритого виступу настав піс-
ля смерті царя Олександра І в Таган-
розі 19 листопада 1825 р. Царем був 
проголошений його брат, царський на-
місник у Польщі Костянтин. Однак 
після того, як армія та державні чи-
новники принесли присягу Костянти-
нові, стало відомо, що він перед смер-
тю Олександра підписав акт про відмо-
ву від права на престол. Через те, що в 
Петербурзі деякий час панувало непев-
не становище, масони зважилися ви-
користати його для здійснення дер-
жавного перевороту.

14 грудня 1825 р. під час присяги 
цареві Миколі І планувалося вивести 
“революційні” війська на Сенатську 
площу під командуванням офіцерів-
масонів і примусити членів Сенату ого-
лосити маніфест до російського наро-
ду, написаний членами товариства.

Водночас інші повсталі частини 
мали зайняти Зимовий палац і Петро-
павловську фортецю, заарештувати 
царську родину. Тимчасовий уряд по-
винен був скликати установчі збори, 
затвердити російську конституцію і 
вирішити долю царської сім’ї. Очоли-
ти повстання мав князь С. Трубецькой, 
у якого був план повстання. Однак він 
ухилився від його виконання, бо мав 
намір примусити царя Миколу І без 
кровопролиття прийняти конститу-
цію. 14 грудня С. Трубецькой не з’я-
вився на Сенатській площі, й повстан-
ня фактично очолили Рилеєв, Якубо-
вич, Каховський, Оболенський та ін.

Як зазначає Ф. Ястребов, “декабрис-
там вдалося вивести на Сенатську пло-
щу лейб-гвардії Московський полк, 
лейб-гренадерів і матросів морського 
гвардійського екіпажу, всього понад 
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3000 осіб з 30-ма офіцерами”. За дани-
ми різних джерел, до декабристів звер-
нулися два митрополити і герой Вітчиз-
няної війни з французами граф Мило-
радович з проханням розійтися, але це 
не допомогло. Один із членів товарист-
ва Каховський вистрелив і смертельно 
поранив графа Милорадовича, який за-
кликав солдат до смиренності й прине-
сення присяги новому імператору. Піс-
ля невдалих спроб умовити повсталих 
надійшов наказ пустити в хід гармати, 
і повстання було придушено. Аналогіч-
но закінчилися й інші спроби підняти 
повстання у Москві і в Україні.

Неста Вебстер у книзі “Світова рево-
люція” розкриває нерозривний зв’язок 
масонських і революційних орга нізацій, 
переконливо доводячи, що коріння ре-
волюційної діяльності знахо диться в 
програмі ордену Ілюмінатів — знищен-
ня державності та релігії. Досліджено й 
документально підтверджено зв’язки 
між ілюмінатами, мартиністами і фран-
цузькими масонами, з одного боку, і Ту-
генбундом, “Союзом Благоденства”, 
карбонаріями і російськими масонами-
декабристами — з іншого.

У своїх свідченнях на допитах 
П. Пестель заявив, що Південне това-
риство було лише продовженням “Со-
юзу Благоденства”, побудованого за 
принципами Тугенбунду — гілки орде-
ну Ілюмінатів.

“Декабризм — пряме дитя ордену 
Ілюмінатів, Тугенбунду і карбона рі-
їв — через десятиліття після своєї га-
небної загибелі породив кривавий ні-
гілістський рух “Народна воля”, а той, 
у свою чергу, — не менш злочинний 
рух соціал-революціонерів і соціал-де-
мократів, які залили Росію кров’ю 
мільйонів православних людей”, — го-
ворить про масонів Олег Платонов у 
книзі “Терновый венец России”.

Тож як сьогодні назвати людей, які 
за допомогою насильницьких актів на-
магаються змінити суспільний лад, 
вбивають урядовців, навіть президен-
тів? Відповідь може бути тільки 
одна — терористи.

Багалій Д. Декабристи на Україні. Державне 
видавництво України, 1926; Платонов О. А. Терно-
вый венец России. Тайная история масонства: Док. 
и материалы. — М., 2000. — Т. 1,2; Сенченко М. І. 
Латентні структури світової політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Мафія (італ. maf(f)ia) — 1) таємне 
товариство в Сицилії, яке виникло на 
початку XIX ст. і терористичними ме-
тодами домагалося досягнення своїх 
інтересів; 2) організована злочинність; 
3) в політиці — незаконний, злочин-
ний вплив на окремих осіб, державні 
та громадські установи і організації з 
тим, щоб досягти поставлених перед 
собою цілей. Нині М. — предмет особ-
ливих турбот для влади різного виду.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Рябов С. Г. Політологія: 
словник понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і 
допов. — К., 2001; Халипов В. Ф. Власть. Кратоло-
гический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Меджліс аш-шура Афганістан — 
транснаціональний координаційний 
орган, що відповідає за розробку стра-
тегії військової політики, стратегії 
воєнізованих релігійно-політичних ор-
ганізацій інтегристського напряму в 
ісламі та інтегруючих проекцію джи-
хада на Кашмір і держави Центральної 
Азії. Сформований приблизно в сере-
дині 90-х років. Нинішній статус (піс-
ля закінчення війни в Афганістані) 
точно невідомий.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Менталітет (фр. mentalite — склад 
розуму, світовідчуття, світосприйнят-
тя, душевний склад) — своєрідна полі-
тико-психологічна сукупність понять, 
настанов, особливостей мислення та по-
ведінки, притаманна соціальним, ет-
нічним спільнотам, особистостям тощо. 
М. зумовлений специфічним відобра-
женням дійсності, спричиненим жит-
тєдіяльністю народу в певному геогра-
фічному і культурно-історичному сере-
довищі політичних інститутів та 
соціальної структури суспільства. Він 
віддзеркалює той рівень суспільної сві-
домості, в якому ставлення до соціаль-
но-політичних реалій залишається ло-
гічним, не виявленим, не відділеним 
від емоцій та звичок, але дає змогу по-
своєму сприймати самого себе, своє 
природне та соціальне оточення. М. 
позначає усталений спосіб людського 
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мислення, що не обмежується лише 
сферою усвідомленого і поринає знач-
ною мірою в несвідоме, тобто є глибин-
ним джерелом мислення, ідеології та 
віри, почуттів та емоцій. У науковий 
обіг термін “М.” було введено представ-
никами культурно-антропологічного 
напряму — етнологом Л. Леві-Брюлом 
(1857–1938) та засновниками найвпли-
вовішої у сучасній історіографії “Ана-
лів” М. Блоком (1886–1944) і Л. Фев-
ром (1878–1956). Л. Леві-Брюл у праці 
“Примітивна ментальність” (1922) 
аналізує два типи М. — пралогічний і 
логічний — на основі зіставлення спо-
собів мислення австралійських і афри-
канських племен з властивим йому за-
коном партиципації та раціонального, 
представленого європейською культу-
рою, мислення на основі закону су-
перечності. Для теоретичної розробки 
концепції М. значний вплив мають пуб-
лікації Ж. Лефевра (30-ті роки XX ст.), 
в яких застосовуються поняття колек-
тивного та індивідуального М. як спе-
цифічних, зумовлених передусім біоло-
гічно, констант людського мислення. Із 
40-х років XX ст. розпочинається сис-
темне роз роблення проблем М. у працях 
М. Блока “Антологія історії або ремесло 
історика” та Л. Февра “Проблеми зневі-
ри в XVI столітті: релігія Рабле”. У цих 
працях М. трактується як своєрідне 
співвідношення ідеології та утопії, 
спосіб масово-індивідуального історич-
ного мислення, бачення історії, конк-
ретно-історична форма “колективного 
неусвідомленого”. М. є надбанням не 
тільки інтелектуальної еліти суспільс-
тва у певному періоді його існування, а 
й усього конкретного соціуму як до-
корінний пласт.

Етнічний довідний: У 3 ч. — Ч. І. Поняття та тер-
міни / Гол. ред. В. Євтух. — К., 1997.

О. Антонюк

Меритократія (від лат. meritus — 
гідний і грец. kratos — влада) — 
правління найобдарованіших, найгід-
ніших людей, які здобули владу зав-
дяки своїм індивідуальним здібностям, 
освіченості і талантам. Термін М. 
запропонував англійський соціолог 
М. Янг у книзі “Піднесення мери то-
кратії: 1870–2033” (1958). На думку 
науковця, М. повинна стати посткапі-
талістичною формою суспільної органі-

зації, коли керівні посади в різних 
сферах обійматимуть найталанови ті-
ші — незалежно від їхнього поход-
ження чи належності до соціального 
прошарку. Більшість соціологів та 
політологів визначають М. як утопічну 
теорію. Однак є у неї і прибічники. Ідеї 
М. частково розвинені в теорії постін ду-
стріального суспільства. Використо-
вують також для виправдовування 
об’єктивності існування так званої 
керівної еліти суспільного прошарку, 
якому ніби належить управління у 
суспільстві на противагу основному, 
“керованому” населенню. Абсолюти-
зовано ідея М. позначена і у вченнях 
про месійність або ж богообраність того 
чи іншого народу, якому належить 
вести за собою, управляти іншими. 
Вульгаризовано ідеї М. використо вують 
у політичному протистоянні з метою 
здобуття влади, коли тій чи іншій 
політичній силі, групі або ж особі 
намагаються надати харизми рятів ника 
суспільства, нації від наявних чи 
можливих бід. Лежить в основі ідео-
логічного виправдовування існування 
тоталітарних та автори тар них режи-
мів. Характерними прик ла дами мо-
жуть бути комуністичні ре жими під 
егідою “керуючих” і спря мовуючих пар-
тій, куди допускали “найгід ні ших”.

Ю. Бондар

Месіанізм (араб. букв. масх — по-
мазання, масих — помазаник) — релі-
гійно-філософське вчення про майбут-
нє пришестя на землю посланця 
Бога — Месії, покликаного здолати на 
ній зло й установити справедливість, 
мир, спокій, тобто “Царство Небесне”. 
Актуалізація М. пов’язана з кризови-
ми суспільними процесами, загострен-
ням, або нерозв’язаністю соціальних 
проблем, втратою реальної надії на 
краще майбутнє в найближчий час 
та ін. Одне з перших системних уяв-
лень про Месію виникло серед давніх 
іудеїв, у час, коли єврейська держава 
була зруйнована, а євреї знаходилися 
в полоні у Єгипті та Вавилоні. Впавши 
у відчай, люди покладали надію на до-
помогу надприродних сил, Бога. М. 
був привабливим і для перших христи-
ян у період їх гонінь і переслідувань у 
Римській імперії тощо.

Ідея месіанства є однією з фунда-
ментальних в усіх монотеїстичних ре-
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лігіях. Загальною рисою конструктів 
самого месіанства є те, що вони мають 
два виміри: індивідуальний та загаль-
носуспільний. Перший полягає в тому, 
що месія інтерпретується як осо-
бистість, з чітко означеними індивіду-
альними рисами і властивістю, яка, 
залишаючись серед людей і людиною, 
виходить за цю визначеність, стаючи 
причетною до сфери сакральної дії. 
Другий вимір полягає в тому, що месія 
є силою соціального перетворення, 
розв’язання суспільних проблем свого 
часу. При цьому часова визначеність 
соціальної проблематики відходить на 
другий план, історичне тло, на якому 
формувалися месіанські уявлення, 
постають у міфологічній формі як уні-
версальна світобудова. Щоправда, ці 
виміри у різних релігіях виявляються 
по-різному. Так, в іудаїзмі та ісламі 
домінуючим є соціально-прикладний 
аспект природи месії. Щодо христи-
янства, то очікування месії аж ніяк не 
пов’язані з вирішенням завдань роз-
витку певного соціуму, актуалізацією 
певної соціально-політичної утопії. Дії 
месії для іудеїв — виконання обіцянки 
перед стороною, що дотрималась умов 
попередньої угоди, для християн — 
розкриття таїни існування оновленого 
світу, для прибічників ісламу прихід 
месії — встановлення насамперед полі-
тичного правителя Аллаха на планеті. 

М. є тією категорією релігійної сві-
домості в монотеїстичних релігіях, 
 завдяки якій вона рефлексує невід-
повідність історично усталених форм 
суспільного життя його новим духов-
но-практичним засадам. Суспільна сві-
домість здатна осягнути необхідність 
входження в нову систему уявлень, 
кінцевого відокремлення від минуло-
го, зберігши при цьому досвід духовно-
го освоєння світу. Суттєвим є те, що 
усвідомлення це передбачає необхід-
ність для такого переходу творчого 
акту з боку людини, людської особис-
тості, а не дії якоїсь надлюдської абс-
трактної сили. Саме людина є тією 
ланкою, що єднає Минуле та Прий-
дешнє, діючи в соціумі, вона спричи-
няє оновлення світу за принципами, 
носієм яких є. З погляду науково-філо-
софської рефлексії така людина є 
носієм, реалізатором певної понадін-
дивідуальної “історичної закономір-
ності”, “історичною особистістю”, що 

необхідно з’являється у певний час. З 
позицій релігії, чинником появи такої 
особистості є також понадіндивідуаль-
на “Божа воля”, що реалізується у пев-
ний момент актом появи Месії. Прин-
ципова відмінність полягає лише в 
тому, що науково-філософська світог-
лядна побудова передбачає принципо-
ву можливість та необхідність знання 
людиною таких умов та часу суспіль-
ної трансформації, а релігійна не перед-
бачає можливості попереднього знання 
про умови та час приходу історичної 
особистості, даючи лише систему уяв-
лень про ознаки його з’яви. 

Див. також: Месія.

Гончаренко О. М. Глобальні проблеми і футу-
рологічні утопії. — К., 1983; Крывелёв И. А. Что 
знает история об Иисусе Христе? — М., 1969; Ис-
лам в истории народов Востока. — М., 1981; Риж-
ский М. И. Библейские пророки и пророчества. — 
М., 1987.

А. Черній

Месія (від давньоєвр. машиах — 
помазаник) — 1) у релігії антропо-
морфна фігура, своєрідний прообраз 
дійсної людини, яка має прийти й змі-
нити світ на основах істинного буття; 
2) той, в кому бачать рятівника, визво-
лителя. 

Хоча поняття “М.” має іудейське 
коріння, його ідея є однією з фунда-
ментальних у більшості релігійних 
систем, при цьому в кожній із них вона 
наповнюється своїм особливим зміс-
том. Так, в іудаїзмі М. розуміється як 
реальна людина з плоті і крові, цар і 
духовний вождь виключно єврейсько-
го народу — Машиах. З його приходом 
припиняться війни, настане загальний 
мир і благополуччя. Всі люди, насо-
лоджуючись спокоєм і гармонією, змо-
жуть присвятити себе пізнанню Бога і 
духовному вдосконаленню. 

Християнство визнає, що М. — об-
ранець Бога на землі, який має прийти 
в “кінці днів” (мається на увазі період 
історії, що передує приходу М.) і дати 
людству знання, але однозначної від-
повіді на питання: “Хто це має бути?” — 
не дає. Аналізуючи текст Біблії, дохо-
димо висновку про двоїсте розуміння 
того, що є М. у християнстві. Так, за 
однією точкою зору, М. — це сам Ісус 
Христос, який повернеться у “кінці 
днів” і довершить свою місію. Друга — 
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М. та Христос є різними постатями, а в 
“кінці днів” прийде той, кого звуть 
Левієм або Агнцем. Згідно з христи-
янським трактуванням прихід М. є кін-
цевим завершенням багатовікової 
деградації людства. Він допоможе 
розв’я зати низку проблем: відновити 
духовність, моральність, установити 
справедливість та занедбані закони Біб-
лії. Саме М. має здійснити суд, під час 
якого загине найгірша (найгріховніша) 
частина людства. Після суду припи-
няться війни, хвороби, катастрофи й 
стихійні лиха, оскільки всі будуть вес-
ти праведний спосіб життя і Богу не 
треба буде карати людей. Маючи нові 
знання, всі житимуть у справедливому 
суспільстві, яке побудує М.

У мусульманській есхатології очі-
кується прихід М. — Махді. В шиїтсь-
кому ісламі Махді людська постать 
Світової Душі, духовний вождь людс-
тва, навколо якого обертаються сфери 
людського буття. У сунізмі Махді — 
реальний очікуваний непогрішимий 
імам із роду Алі, провісник близького 
“кінця світу”, той, хто поновить віру, 
послідовник Пророка Мухаммеда. Він 
постає як повновладний правитель у 
силу божественного встановлення, 
який поверне на землю справедливість. 
Тобто мусульмани покладають на сво-
го Мадхі такі самі надії, як християни 
на Христоса, а іудеї — на Машиаха.

Спільною функцією М. у більшості 
релігійних систем є розв’язання склад-
них і неоднозначних соціально-духов-
них проблем людського буття та бо-
ротьба з Антихристом (Дадджалом, 
Сатаною, Дияволом). Наприклад, в іс-
ламі присутній мотив розуміння того, 
що з останніми спільно боротимуться 
Ісус та Махді, тобто відбудеться 
своєрідний синтез християнської та іс-
ламської традиції.

Див. також: Месіанство.

Ислам в истории нардов Востока. — М., 1981; 
Крывелёв И. А. История религии: Очерки: В 2 т. — 
М., 1975; Полонский П. Евреи и христианство. Не-
совместимость двух подходов к миру. — Иеруса-
лим, 1997.

А. Черній 

Метиси (фр. metis, з ісп. mеstro, від 
лат. mixtus — змішаний) — на щадки 
від шлюбів між представниками різ-
них людських рас. В антрополо гічному 

відношенні М., звичайно, займають 
проміжне положення між расами, що 
змішуються. В Америці М. називають 
нащадків від шлюбів білих і індіанців. 
Змішування рас є досить характерною 
тенденцією для сучас ного людства. 
Змішання або мети сизація зумов-
люється міграційними проце са ми. 
Метисизація розпочалася з дав ніх 
часів в областях дотику різних расових 
груп, у так званих контактних зонах. 
У світі існує чимало таких зон. 
Зокрема, Північна Африка (зона змі-
шування європеоїдів і негроїдів), Пів-
денно-Східна Азія (європеоїдів, мон-
голоїдів і австро лоїдів), Західний Си-
бір (європеоїдів і монголоїдів). У цих 
зонах процес змішування від бу вається 
упродовж десятків тисяч поко лінь. 
Значного масштабу метисизація досяг-
ла у зв’язку з великими геог рафічними 
відкриттями XV–XVII ст. і наступних 
колоніальних експансіях та рабо тор-
гівлі. Нині близько 1/5 насе лення 
світу становлять М. Ними є кубинці, 
американські індійці, прак тично все 
темношкіре населення Аме рики. Ме-
тисні групи району Кариб ського ба-
сейну і Центральної Америки ще 
називають креолами. Полінезійці ж є 
настільки своєрідною групою, що їх 
можна виділити в окрему расу. 
Впізнати М. можна за деяким “від-
хиленням” від канонічних рис, харак-
терних для конкретних рас. Наприк-
лад, часто зустрічаються пів нічно-
африканці або чорношкірі американці 
з європейськими рисами обличчя і 
явними ознаками негроїдної раси. У 
сучасному світі глобалізації, змішу-
вання країн і народів метисизація всіх 
рас у світовому масштабі не є реаль-
ністю, оскільки для того, щоб від-
булися й закріпилися серйозні зміни в 
біології людини, потрібно, щоб зміни-
лися тисячі поколінь. Немає ніяких 
підстав і передумов, які могли б 
призвести до утворення в передбачу-
ваному майбутньому нового людського 
виду. Однак єдність виду не стоїть на 
заваді внутрішньовидовій різноманіт-
ності, більше того, різно манітність 
сприяє стійкості виду. Це відноситься 
не лише до біологічних і соціальних 
явищ, а й до культури.

Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М., 
1974. — Т. 16; Краткий словарь современных по-
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нятий и терминов. — М., 1993; Оксфордская ил-
люстрированная энциклопедия. Народы и культу-
ра. — М., 2000.

В. Деревінський

Методи етнополітологічних до-
сліджень. Етнополітологія як науко-
ва теорія ґрунтується на певній мето-
диці, під якою слід розуміти арсенал 
наукових методів вивчення й аналізу 
функціонування етнополітичної сфери 
суспільства.

Сам метод як категорія в широкому 
розумінні слова означає спосіб пізнан-
ня, а “науковий метод” становить тео-
ретично обґрунтований нормативний 
пізнавальний засіб.

У вужчому значенні поняття “метод 
науки” розглядається як сукупність 
підходів і принципів, правил і норм, 
інструментів і процедур, які забезпе-
чують взаємодію суб’єкта (тобто вчено-
го) з об’єктом, що пізнається, для до-
сягнення дослідницьких цілей та вирі-
шення завдань.

Науковці, які осмислюють етно-
політичні явища і процеси, активно 
використовують увесь широкий арсе-
нал методів з інших суспільних наук. 
Умовно методи етнополітології можна 
поділити на такі групи:

1. Загальнологічні: аналіз і синтез, 
індукція і дедукція, діагноз і прогноз, 
визначення і класифікація, порівнян-
ня і аналогія, абстрагування, моделю-
вання, спостереження і експеримент, 
статистичний аналіз, логіко-матема-
тичне моделювання. Вони є універ-
сальним інструментарієм осмислення 
етнополітичних явищ і процесів, 
суб’єктів і об’єктів етнополітики.

2. Теоретичні: системний, історич-
ний, порівняльний (компаративний), 
діалектичний, структурно-функціо-
нальний. 

3. Емпіричні (біхевіористичні): без-
посередній нагляд, контент-аналіз до-
кументів та інформаційних потоків, 
експеримент, анкетне опитування, 
інтерв’ю тощо.

Серед основних об’єктивно-методо-
логічних принципів дослідження етно-
політичних явищ найважливіше місце 
посідає системний підхід. Як загаль-
нонауковий метод дослідження, особ-
ливого поширення він набув у другій 
половині XX ст. і посів одне з провід-
них місць у науковому пізнанні. Пере-

думовою його проникнення у науку 
став перехід до нового типу наукових 
завдань. Передусім у багатьох галузях 
науки, в тому числі й гуманітарної, 
центральне місце зайняли проблеми 
організації та функціонування склад-
них об’єктів. По-друге, сучасне науко-
ве пізнання висунуло в центр вивчення 
такі системи, межі і склад яких не за-
вжди чітко простежуються й потребу-
ють спеціальних досліджень у кожно-
му окремому випадку.

Центральним поняттям системно-
го підходу є певний ідеальний об’єкт, 
що розглядається як складне цілісне 
утворення. Оскільки одну й ту саму 
систему можна досліджувати з різних 
точок зору, системний підхід перед-
бачає виокремлення насамперед пев-
ного сис темоутворювального пара-
метра, що зумовлює пошук сукуп-
ності елементів, мережу зв’язків і 
відношень між ними — її структуру. 
З огляду на те, що система завжди пе-
ребуває в певному середовищі, сис-
темний підхід має фіксувати її 
зв’язки і відносини з навколишнім. 
Тому другою вимогою цього підходу є 
потреба врахування того чинника, що 
будь-яка система є підсистемою ін-
шої, більшої системи, і навпаки — ви-
окремлювати в ній менші підсистеми 
(елементи), які в іншому дослідниць-
кому контексті самі розглядаються 
як системи.

Використання системного підходу 
дає змогу розглянути процес форму-
вання етнополітичної доктрини в Ук-
раїні як цілісної складноорганізованої 
системи заходів держави, спрямова-
них на забезпечення рівноправних від-
носин та тісної взаємодії представни-
ків різних етносів, підтримання атмос-
фери толерантності, довіри й поваги у 
взаєминах між ними.

З позицій методологічних принци-
пів системного підходу етнополітика 
виступає як структурний механізм, що 
включає в себе політику держави 
щодо: 1) української нації; 2) націо-
нальних меншин, які є складовими 
українського суспільства; 3) українсь-
кої діаспори, яка перебуває за межами 
України та пов’язана з ядром українсь-
кого етносу; 4) осіб, депортованих за 
національною ознакою, які поверта-
ються в Україну; 5) адаптації репат-
ріантів в український соціум.

Методи етнополітологічних досліджень
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Завдяки системному підходу про-
цес формування державної політики 
України щодо регулювання міжетніч-
них і міжнаціональних відносин мож-
ливо розглядати як невіддільну скла-
дову (підсистему) усієї державотворчої 
парадигми, тісно пов’язаної з її інши-
ми галузями.

За допомогою системного підходу 
дослідження пріоритетів й основних 
параметрів етнополітичного процесу в 
Україні виходить за межі політичної 
сфери й розкриває можливість розгля-
нути цей процес у ширшому контексті 
з активним використанням матеріалів 
інших наук — історії, правознавства, 
філософії, соціології.

Ключова роль в осмисленні етно-
політичної сфери суспільства нале-
жить історичному підходу, який перед-
бачає вивчення етнополітичних явищ 
у їх послідовно-часовому розвитку, а 
також виявлення взаємозв’язку мину-
лого, сьогодення й майбутнього. Цей 
підхід набув поширення і застосуван-
ня у західній та вітчизняній етнополі-
тологічній науці. Він є одним з найві-
доміших і “найстаріших’’ в етнології. 
Як принцип підходу до дійсності, що 
змінюється у часі та розвивається, він 
був висунутий і розроблявся у фі-
лософських системах Ф. Вольтера, 
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Й. Фіхте, Г. Ге-
геля, К. Сен-Сімона, О. Герцена та ін.

Саме на цьому підході ґрунтується 
примордіалістська концепція етніч-
ності, а також теорія етносу. Визнача-
ючи роль історичного методу в етно-
графії, Ю. Бромлей писав, що він необ-
хідний “не лише для розгляду змін, 
які відбуваються з окремими компо-
нентами об’єкта, а й для з’ясування ге-
незису і розвитку етносу загалом. З 
цим дослідницьким аспектом пов’я-
заний один із найважливіших напря-
мів етнографічної науки — етнічна іс-
торія; в межах цього напряму вивчен-
ня окремих компонентів етносу в 
кінцевому підсумку підпорядковане 
з’ясуванню його динаміки як цілісної 
системи. Головне завдання розробки 
проблем етнічної історії — досліджен-
ня усіх видів етнічних процесів, у тому 
числі етносоціальних”.

Історичний підхід до аналізу етніч-
них та етнополітичних процесів перед-
бачає врахування двох аспектів: по-
перше, розгляд цих процесів протягом 

усієї історії людства та окремих його 
етносів; по-друге, вивчення їх на конк-
ретно-історичному етапі власного роз-
витку.

У сучасних умовах, коли особливої 
актуалізації набули проблеми осмис-
лення етнічного контексту в людській 
культурі і колективній психології, на-
ціобудівництва, причин етнонаціо-
налізму, взаємозв’язку етногенезису і 
державного будівництва, значення іс-
торичного підходу як методологічного 
методу значно зросло.

Необхідність застосування такого 
підходу у вивченні концептуальних 
засад формування етнополітики в Ук-
раїні пояснюється насамперед тим, що 
у власній історії України, особливо по-
чинаючи з другої половини XIX ст., 
накопичився великий історичний до-
свід (позитивний і негативний), який 
неможливо обминути не лише з теоре-
тичної точки зору, а й з практичного 
боку.

Важливо звернути увагу й на те, що 
вивчення цього досвіду набуває над-
звичайної цінності в контексті його 
зіставлення з міжнародним досвідом 
розв’язання етнополітичних проблем, 
нагромадженим передусім західним 
світом.

У межах такого співставлення від-
кривається широка можливість осмис-
лення ступеня взаємопроникнення і 
взаємозв’язку вітчизняного історично-
го досвіду з досвідом, нагромадженим 
світовим співтовариством.

З огляду на історичний підхід етно-
політика в Україні досліджується як у 
ретроспективі, так і в різні конкретно-
історичні періоди існування українсь-
кого суспільства, а також вивчається 
еволюційний шлях становлення полі-
етнічного складу населення, виник-
нення і розвиток на території держави 
української нації як титульної, націо-
нальних меншин. Цей підхід дає змогу 
виявити проблеми і основні пріорите-
ти в етнополітичному процесі на різ-
них історичних етапах, простежити 
внутрішні тенденції і системні зв’язки 
між етнокомпонентами українського 
суспільства в нових історичних умо-
вах.

Використання історичного методу 
сприяє осмисленню процесу станов-
лення полікультурного українського 
соціуму; специфіки культурної взає-
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модії на різних історичних етапах між 
українцями як титульним етносом та 
іноетнічним населенням; чинників 
збереження етнічними групами в умо-
вах глобальної універсалізації та стан-
дартизації самобутньої матриці етно-
культурного розвитку; проблем дер-
жавної етнонаціональної політики та 
політико-правових колізій у галузі ет-
нокультурних відносин і шляхів їх по-
долання.

Провідне місце в етнополітичних 
дослідженнях належить порівняльно-
му (компаративному) методу. Його 
важливість пояснюється насамперед 
тим, що він дає змогу звільнитися від 
етноцентризму — світоглядного прин-
ципу, представники якого вважають 
той етнос, до якого вони належать, та-
ким, що має певні переваги перед усі-
ма (чи багатьма) іншими етносами. По-
друге, завдяки цьому методу є мож-
ливість максимально використати 
різноманітність етнополітичного до-
свіду з метою знаходження оптималь-
них моделей для порівняння з реаль-
ним станом українського поліетнічно-
го суспільства, що потребує власної 
концепції етнополітики.

Серед політологів цей метод поціно-
вується як перспективний за багатство 
методологічного інструментарію порів-
няльного аналізу політичних, у тому 
числі й етнополітичних явищ, які 
ґрунтуються на принципах подібності 
й відмінності, дедуктивних теоретич-
них моделях політичних інститутів й 
індуктивних методах їх верифікації за 
допомогою діахроно-історичного та 
синхронно-емпіричного способів на-
громадження даних.

В Україні порівняльний метод набу-
ває дедалі більшої популярності в ме-
жах становлення вітчизняної школи 
порівняльної політології. На сучасно-
му етапі цю школу найповніше ре-
презентують наукові студії, започатко-
вані українським вченим Ф. Рудичем 
та іншими дослідниками на базі Інсти-
туту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України. Завдяки 
цьому методу їм вдалося осягнути полі-
тичну систему України в її цілісності, 
розглянути її складові: державні струк-
тури, механізм взаємодії гілок влади, 
основні засади функціонування орга-
нів місцевого самоврядування, тенден-
ції становлення партійної та виборчої 

систем, формування інститутів право-
вої держави і громадянського суспільс-
тва. На основі порівняльного аналізу, 
виявлення загальних рис і відміннос-
тей показано трансформацію політич-
них систем у країнах СНД і Балтії, 
Центральної та Східної Європи.

Застосування у дослідженні етно-
політики в зазначеному ракурсі порів-
няльного методу забезпечує: по-перше, 
можливість здійснити компаративний 
аналіз відповідності законодавства Ук-
раїни в етнополітичній сфері міжна-
родно-правовим нормам; по-друге, ви-
роблення пропозицій щодо шляхів гар-
монізації вітчизняного правового поля 
з міжнародним механізмом захисту 
прав національних меншин та приско-
реного процесу входження України до 
єдиного міжнародного правового про-
стору; по-третє, з’ясування загального 
і особливого в конституційно-правово-
му статусі етнічних груп як в Україні, 
так і в інших європейських державах: 
по-четверте, осмислення власного шля-
ху етнополітичного розвитку на основі 
збереження традиційних цінностей та 
вибору найприйнятніших для ниніш-
нього державотворчого етапу елемен-
тів існуючих у сучасному світі струк-
тур, систем, підходів у розв’язанні ет-
нонаціональних проблем.

В осмисленні етнополітичних про-
цесів велике значення має діалектич-
ний метод, який дає змогу визначити 
внутрішні суперечності етнополітики 
як джерела її саморозвитку та рушій-
ну силу етнополітичних змін в ук-
раїнському поліетнічному соціумі. 
Цей підхід дає можливість проаналізу-
вати етнічний, національний та держа-
вотворчий процеси в Україні у їхній 
діалектичній єдності і взаємозумовле-
ності, виявити основні тенденції, пріо-
ритети в етнополітиці, розглянути їх у 
динамічному розвитку, органічному 
зв’язку із соціально-економічною, по-
літичною, духовно-культурною та ін-
шими сферами.

Основи етнодержавознавства: Підручник / За 
ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1997; Соціологія: Ко-
роткий енцикл. слов. / Уклад.: B. І. Волович, В. Г. Та-
расенко, М. В. Захарченко та ін.; За ред. В. І. Во-
ловича. — К., 1998; Философский энциклопеди-
ческий словарь / Гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, 
П. Н. Федосеев, C. М. Ковалев и др. — М., 1983.

О. Антонюк

Методи етнополітологічних досліджень
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Методи конфліктологічних до-
сліджень — система пізнавальних і 
перетворювальних засобів, прийомів, 
принципів і підходів, які застосовує 
наука (конфліктологія насамперед) 
для цілісного, системного вивчення 
конфліктів. Такі методи поділяють за-
галом на універсальні і специфічні. До 
універсальних належать ті методи, що 
характерні для більшості наук: індук-
ція, дедукція, спостереження, експе-
римент, анкетування, бесіда тощо). 
Спеціальними є методи, що притаман-
ні і використовуються в конкретних 
науках: тестування, соціометрія та ін. 
М. к. д. можна поділити за функціо-
нальною диференціацією на методи: 
а) теоретичного дослідження конфлік-
тів; б) емпіричного дослідження конф-
ліктів; в) аналізу, тлумачення та ін-
терпретації теоретичних та емпірич-
них даних дослідження. Існують й 
інші М. к. д., а саме: спостереження; 
системний; історичний; конкретно-со-
ціологічних досліджень; аналізу доку-
ментів; статистичний; біхевіористсь-
кий; раціонально-інтуїтивний. Ви ок-
ремлюють і такі М. к. д. як: системні; 
емпіричні; ситуативні; статистичні; 
експертних оцінок; “картографії кон-
флікту”; конвент-аналізу; примірних 
та арбітражних процедур; соціометрії. 
Системний метод — це цілісне, комп-
лексне вивчення конфліктів, хоча 
варто брати до уваги, що сам об’єкт 
(конфлікт) не є цілісним, одномірним 
соціальним явищем. Емпіричний ме-
тод — це поєднання теоретичного і 
практичного аспектів конфлікту. Си-
туативний метод — пов’язаний із ча-
сом, простором (межами) характерис-
тик, що беруться до уваги при вив ченні 
конфліктів. Статистичний метод — це 
використання і врахування різно-
манітних статистичних даних. Метод 
експертних оцінок — використовуєть-
ся з метою прогнозування розвитку, 
наслідків конфліктів і конфліктних 
ситуацій. Метод “конфлікту” ґрун-
тується на практиці своєрідного запов-
нення “карти” конфлікту за спеціаль-
но розробленими методиками. Комп’ю-
терний конвент-аналіз — це методи 
співставлення, порівняння різних да-
них — аналітичного, якісного, статис-
тичного та іншого характеру. Метод 
примірних та арбітражних процедур 
має місце тоді, коли для розв’язання 

конфліктів (теоретично і практично) 
потрібна “третя” сторона — організа-
ції, структури тощо. Соціометрією, як 
М. к. д., послуговуються тоді, коли 
ставиться завдання вивчення емоцій-
но-психологічних зв’яз ків між учас-
никами (сторонами) конфліктів. Як і 
будь-які інші, М. к. д. мають відпові-
дати таким основним вимогам: об’єк-
тивність (зроблені на основі об’єк-
тивних і переконливих даних); валід-
ність (максимально повними для 
можливих висновків); бути надійними 
(коли отримуються одні й ті самі ре-
зультати за багатьох варіантів перевір-
ки і контролю); специфічність (від-
повідність конкретно обраної і вико-
ристаної методики тільки тому факту, 
процесу, проблемі, явищу, які вивча-
ються, досліджуються); економічність 
(здійснені за мінімальних втрат часу, 
зусиль, засобів, але ефективно).

Ващенко И. В. Общая конфликтология. — Харь-
ков, 2001; Пірен М. І. Конфліктологія: Підруч-
ник. — К., 2003; Психологическая  диагностика: 
проблемы исследования. — М., 1981; Психология 
личности: тесты, опросники, методики. — М., 1995; 
Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. — К., 
1991; Чмут Т. К. Культура спілкування: Навч. 
посіб. — Хмельницький, 1996.

М. Головатий

Мир і справедливість — збройна 
група, яка була створена в Мексиці (як 
ескадрон смерті) в середині 90-х років. 
Фактично виникла з числа маргіналь-
них елементів за підтримки великих 
землевласників і окремих функціо-
нерів правлячої Інституційно-револю-
ційної партії PRI. Склад, керівництво, 
чисельність і характер озброєння точ-
но невідомі. Зафіксовані масові роз-
прави групи над громадянським насе-
ленням за політичною ознакою. На-
приклад, у грудні 1997 р. в результаті 
таких дій загинуло 45 осіб і 31 особу 
було поранено. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Миротворність — сприяння вста-
новленню, підтриманню миру, усуван-
ня ворожнечі, протистояння, замирен-
ня конфліктів. Формами М. можуть 

Миротворність
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бути переговори, “круглі столи” чи 
міжнародні конференції, розмежуван-
ня сторін, які конфліктують, озброє-
ними військовими контингентами тре-
тьої сторони або ж міжнародними си-
лами. Міжнародні миротворчі війська 
застосовують із санкції ООН для зами-
рення міждержавного чи міжетнічного 
протистояння.

Ю. Бондар

Мислення імперське (тоталітар-
не) — специфічна форма мислення, 
притаманна вкрай авторитарним, то-
талітарним державам, де практично 
відсутні демократія і права людини. 
Вважається, що термін “М. і. (т.)” 
склався лише на початку 50-х років 
ХХ ст. (дещо пізніше терміна “тоталі-
таризм”). Особливу роль в обґрун-
туванні цього терміна відігравали 
Х. Арендт (“Источники тоталитариз-
ма”), З. Бжезинський у спільній праці 
з Х. Арендт, “Тоталитарное мышле-
ние”, Е. Фром. Так, Е. Фром у своїй 
теорії соціального характеру стверд-
жував, що людина не просто соціалі-
зується під тиском оточення, а “вжив-
лює” в себе відповідну соціальну куль-
туру.

Деякі вчені, зокрема В. Чалікова, 
розглядають “тоталітарне мислення” і 
“тоталітаризм”, вважаючи, що пер-
ший термін (явище) виникло набагато 
раніше. Відомий політолог Х. Арендт 
переконливо довела, що тоталітаризм 
принципово відрізняється за своєю 
природою і особливостями від усіх ін-
ших форм державницького насилля — 
диктатури, деспотії, тиранії тощо, ос-
кільки має принципово іншу, особливу 
духовну основу — поєднання сліпої 
віри з крайнім цинізмом. На її думку, 
перетворення особистості в ідеальний 
об’єкт тоталітарного ладу розпочи-
нається з розпаду моральної свідомості 
(людина починає засвоювати, що пока-
рання має бути не за те, що вона вчи-
нила, а за те, ким вона себе вважає), 
потім вона втрачає відчуття межі між 
добром і злом і, врешті, від голоду, 
знущань різного характеру, людина 
гине фізично. Як і багато фахівців різ-
них галузей знань Х. Арендт визнача-
ла чотири основних елементи (скла-
дові), характерні для тоталітарного 
суспільства: 1) всесильна ідеологія, що 
апелює не до логіки людини, а до її 

рефлексів; 2) містичний вождь (лідер), 
якого і обожнюють, і ненавидять май-
же одночасно; 3) квазіпартія (політи-
ко-партійна корпорація, що функціо-
нує як єдине ціле з механізмом постій-
них внутрішніх змін і маніпуляцій); 
4) машина безперервного масового 
політичного, морального, фізичного 
терору. Ці обов’язкові елементи то-
талітарного терору М. і. (т.) не просто 
відповідним чином приховувало, ви-
правдовувало, а й пояснювало, як 
своєрідні складові “партійної”, “полі-
тичної” дисципліни, від яких “стовід-
сотково” залежало будівництво “світ-
лого комуністичного завтра”. Щодо 
Х. Арендт, то вона наголошувала, що 
така структура могла бути життєздат-
ною лише в умовах тотального прини-
ження і остраху, війни, політичного 
матеріального дефіциту в тісному 
поєднанні саме з масовим політичним 
терором. Загалом поняття “суспільс-
тво тоталітарне” з’явилося в обігу 
політиків, соціологів, психологів та 
інших наприкінці 1952 р. (на сим-
позіумі в США), коли з’явилася фор-
мула: “Тоталітарним можна називати 
будь-яке закрите суспільство, в якому 
все — від виховання дітей до випуску 
продукції — контролюється з єдиного 
центру”.

М. і. (т.) так чи інакше, але невід-
ривне від імперської свідомості, як 
цілісного, об’ємного комплексу різ-
норідних ідей, концепцій, відчуттів, 
що в сумі створюють відповідну уяву 
про місце своєї країни у світі, історії, 
з-поміж інших народів. Така свідо-
мість є продуктом тривалого історич-
ного процесу (нерідко кілька століть). 
Орієнтовно, на думку вчених, до ім-
перської свідомості входять: елементи 
зовнішньополітичних доктрин, за до-
помогою яких імперська влада (уряди) 
час від часу оновлюють імперську 
політику; актуальні для конкретного 
часу ідеологічні концепції; традиційні 
цінності способу життя народу метро-
полії, які свого часу були перенесені 
на всю імперію; тимчасові (сьогоденні) 
судження і громадські відчуття; конк-
ретні релігійні, конфесійні уяви і цін-
ності. Свідомість імперська більш 
життєздатна навіть, ніж сама імперія.

Вважають, що російська модель 
М. і. (т.) склалася у ХVIII–ХІХ ст. як 
принцип INELUENCE LEGITIME, 

Мислення імперське (тоталітарне)
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який пояснювався не інакше, як за-
конне, “невід’ємне право Росії робити 
упереджувальні дії, включаючи завою-
вання інших земель і народів саме для 
“власної безпеки”. Така політика 
велася, починаючи з правління Пет-
ра І., а пізніше до неї додалася і 
політика так званого “обмеженого су-
веренітету” для сусідів Росії, колиш-
нього СРСР. Цю політику часто нази-
вали політикою “законного втру-
чання”, пояснюючи навіть тим, що 
колись, мовляв, на ці землі першою 
ступила нога слов’янина. Звідси брала 
початок і політика висхідних “росій-
ських переваг”, у тому числі і над 
іншими слов’янськими народами. Зро-
зуміло, що для окремих росіян важким 
є усвідомлення того, що українці — це 
окремий народ з власною державністю 
та ін. Історично, століттями від бу вався 
процес “збирання” “одвічно ро сійських 
земель”, який до того ж супро вод жу-
вався великою пропа ган дою добро-
вільних мотивів такого об’єд нання. 
Будь-які спроби (навіть, бажан ня) доб-
ровільного виходу зі складу імперії, 
поціновувалися М. і. (т.) не інакше як 
“крайній”, “буржуазний” та інший 
націоналізм, “злодійство”, тобто зрада 
ідеалам імперії, її владі.

Століттями М. і. (т.) підживлю ва-
лося наявністю “великих” зовнішніх 
ворогів (Османська імперія ХVII–
ХІХ ст., Англія — ХVІII–ХІХ ст.,  
США — ХХ ст.), а в окремі часи 
такими ворогами були — Польща, 
Швеція, Японія, Німеччина, Франція 
та інші країни.

Специфіку російської моделі імпер-
ської свідомості, а відтак і М. і. (т.) 
пов’язують із: особливостями історич-
ного розвитку Росії (деспотизм, реп-
ресивна система царської влади, рабсь-
кий менталітет народу, максимальний 
утиск духу свободи тощо); особли вос-
тями історичного розвитку Росії (тяж-
ка боротьба з народами іншої віри, 
“об’єднання російських земель нав ко-
ло Москви”, постійні імперські за-
войовні війни); вірою в особливу роль 
Росії у світ тощо.

Як складне і багатопланове со ціа-
льне явище, М. і. (т.) пов’язане з ба-
гатьма складовими, зокрема з геопо-
літикою колишніх Росії, СРСР найпер-
ше щодо країн Сходу, які, враховуючи 
європоцентристський імперський сте-

реотип, упродовж багатьох років вва-
жалися нічийними. Тому рух на Схід 
завжди розглядався як похід на землі, 
що нікому не належать, а спротив 
місцевого населення пояснювався як 
дії “банд”, “дикунів”, “незаконних 
військових угруповань”. Заперечу ва-
лися і будь-які в тому числі й духовні 
цінності Сходу, а історичними визна-
валися і проголошувалися лише цін-
ності православні, християнські. На 
підставі цього певним чином виправ-
довувалися жорстокість, велися війни 
проти народів Сходу. Вся політика 
російської імперії щодо інших, в тому 
числі й східних народів, була загарб-
ницькою, пов’язаною із бюрокра-
тизацією, централізацією і русифіка-
цією зайнятих територій, що в сумі 
становило цілеспрямовану політику 
примусової колективізації. Заселені 
іншими народами землі називалися 
“українськими”, “окраїнами”, а люди, 
що на них проживали — “малоросами”, 
“інородцями”. А такі землі, як наприк-
лад, Далекого Сходу, Північно-Схід-
ного Сибіру сприймалися і проголо-
шувалися не інакше як своєрідні 
заморські, далекі провінції стосовно 
яких Велика Росія, Москва були 
своєрідним материком. 

Ідеологію М. і. (т.) багато років 
підігрівав російський шовінізм, ідеї 
“великої духовної місії Росії”, “все-
ленської російської душі”, “особливої 
ролі Росії в історії” та ін. Природно, 
що у зв’язку з цим нечітким і розмитим 
був і етнічний портрет російської 
людини.

Дехто вважає, що російське 
М. і. (т.) — це російська національна 
сві домість, і — навпаки. Так, Е. Ані-
сімов стверджує, що росіяни раніше, 
ніж усвідомили себе нацією, усві-
домили себе імперією. Справді, майже, 
впродовж ХХ ст. М. і. (т.) оперувало і 
жонглювало домінуючими категорія-
ми марксизму, ленінізму, марксизму-
ленінізму і їм подібних вчень: “клас”, 
“нація”, “колективні інтереси”, “єди-
ний радянський народ” тощо.

Поступовий розпад Російської 
імперії після 1917 р. був насиль-
ницькими методами призупинений 
юдо-більшовиками, а спроби окремих 
етносів утвердити, розбудувати власні 
національні держави були не лише 
призупинені елементарною воєнною 
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силою, а й збагачені “світовою ре-
волюцією”, “світовою комуною” та ін. 
На певний час із 30-х років ХХ ст. 
знову запанували ідеї “збирання 
земель”, тепер вже з метою утворення 
“світової комуни” з центром у Москві. 
Все більше в М. і. (т.) стала домінувати 
ідея “старшого брата” та “молодших”, 
“рівних” братів — українців, прибал-
тів, грузинів, вірменів та ін. До того ж 
у громадській думці постійно нав’язу-
валося твердження, що “старший 
брат” — російський народ живе на-
багато гірше, ніж інші “народи-брати”, 
а Росія, Москва — не що інше, як 
своєрідна “дійна корова”. Імперські 
амбіції Москви надто посилилися 
після 1945 р., в період виснажливої 
“холодної війни”, змагання зі США, 
коли досягли апогею спроби створити 
“супер державу” — СРСР. Росія (СРСР) 
вважала за можливе на правах 
держави-переможниці у Другій світо-
вій війні вмішуватися у справи будь-
якої сусідньої держави, європейського 
об’єднання соціалістичних держав, а 
потужна русифікація стала резуль-
татом того, що чисельність народів і 
народностей царської Росії за роки 
радянської влади скоротилася більш 
як удвоє. М. і. (т.) колишніх Росії, 
СРСР майже суцільно пов’язувалося із 
категорією “наше” (історія, географія, 
територія, інтереси тощо). Імперські 
схеми і моделі, за усіх їх відмінностей, 
досить одноманітні й типові, ґрун-
туються на підсвідомому, алогічному і 
раціональному, коли люди ототож-
нюють себе з територією, історією, 
культурою виключно власної імперії, 
гіперболізують її місце і роль в історії, 
житті інших людей і народів: “Моск-
ва — серце батьківщини”, “моря необ-
хідні СРСР — як повітря”, “раніше 
ду май про батьківщину, а потім — про 
себе”, “Севастополь — наше місто!” та 
багато інших. Тобто М. і. (т.) ґрун-
тується на звичайних, часто суто про-
паган дистських моделях і сте рео ти пах.

Із розвалом СРСР М. і. (т.) не 
зникло абсолютно. Воно розбавилося 
пошуком винних у такому розпаді 
великої імперії. Логічними виявилися 
спроби реанімувати СРСР в СНД, хоча 
відцентрові тенденції народів, що 
почали створювати власні етнічні 
держави стали надто потужними й 
результативними. Ще гострішою ви я-

вилася проблема російської іден-
тифікації, посилилися російський 
націоналізм, маргіналізація населен-
ня Російської федерації.

Arendt H. The Origins of Totalitarism. — 1951. — 
N. 4; Arendt H., Brzezinski Z. The Totalitarian Mind. — 
1955. — N. 4; Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Сло-
варь конфликтолога. — 2-е изд. — СПб., 2006; Го-
ловатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Ольшанский Д. 
Политическая психология. — СПб., 2002.

М. Головатий

Міжетнічний антагонізм (від 
грец. antagonizma — суперечка, бо-
ротьба) — структурний елемент між-
етнічного конфлікту, найвищий рівень 
напруги між різними етнічними спіль-
нотами (між домінуючою етнічною 
більшістю і меншістю, а також між ет-
нічними меншинами). У першому ви-
падку йдеться про макрорівень, ос-
кільки тут задіяний рівень національ-
ний (мається на увазі принаймні один 
компонент — більшість, яка зазвичай 
покриває всю територію країни), а в 
другому — про мікрорівень (або про 
меншинний рівень). Практика міжет-
нічних відносин свідчить, що конф-
лікт на рівні “більшість — меншість”, 
звичайно розуміється як антагонізм 
між меншістю і владою, оскільки біль-
шість у свідомості меншинних груп 
ототожнюється з владою. Практично в 
усіх поліетнічних країнах представни-
ки більшості домінують у владних 
структурах. М. а. виявляється на по-
чатковій стадії у формі поширення не-
гативних стереотипів, а в “загостреній” 
стадії набирає рис етнічної дискримі-
нації із застосування силових методів. 
М. а. виникає в результаті різноманіт-
них конфліктних ситуацій. У сучасно-
му світі ними виступають: нерівний 
доступ представників етнічних груп до 
економічних, політичних та інформа-
ційних ресурсів; етнічний поділ праці 
і соціальних статусів у суспільстві; ак-
тивна міграція населення; культурно-
мовна дискримінація етнічних мен-
шин, порушення політичних прав і об-
меження громадських свобод їхніх 
представників; асиміляторська полі-
тика держави в інтересах національної 
більшості; суперечності в системі пра-
вових норм насамперед у межах спів-
відношення прав людини, права наро-
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ду на самовизначення і непорушності 
міжнародно визнаних державних кор-
донів; міжконфесійні суперечності; те-
риторіальні суперечності і домагання; 
політична культура, сформована під 
впливом шовіністичної пропаганди і 
етнофобських міфів; історична неспра-
ведливість і образи за минулі “націо-
нальні приниження”; активність сепа-
ратистки налаштованих лідерів, полі-
тичних партій і організацій; швидка 
економічна модернізація; погіршення 
соціально-економічних умов життя 
населення; прагнення етнічних груп 
здобути гідне місце в процесі суспіль-
ного розвитку країни. Становище ет-
нічної спільноти в суспільстві висту-
пає джерелом конфлікту, а сам конф-
лікт виникає там, де відчутна їхня 
соціально-економічна нерівність та 
культурна занедбаність. М. а. як вияв 
найвищого рівня суперечностей між-
етнічних відносин виростає з етнічної 
напруги та конфронтації. Етнічна на-
пруга є комплексним феноменом, що 
формується під впливом різних чинни-
ків, але передусім соціальних і полі-
тичних. Етнічна напруга на відміну 
від етнічної неприязні й етнічної воро-
жості, які є ознакою міжетнічної взає-
модії на індивідуальному рівні міжет-
нічної взаємодії, виявляється на гру-
повому (колективному) рівні, оскільки 
охоплює певну частину спільнот. Тут 
уже йдеться про групові інтереси й 
змагання за їх задоволення. Власне, 
вже на цьому етапі можна говорити 
про боротьбу за соціальні, економічні, 
політичні й культурні ніші в суспіль-
ному розвитку поліетнічної держави. 
Виявами міжетнічної напруги на рівні 
відносин “більшість — меншість” мо-
жуть бути різкі заяви меншості щодо 
дискримінації її більшістю в різних 
сферах суспільного життя, відмова 
більшості рахуватися з інтересами 
меншості. У взаємодії на рівні “мен-
шість — меншість” виявом етнічної 
напруги виступає усунення від під-
тримки вимог однієї меншості іншою, 
поширення негативних етнічних сте-
реотипів, відмова від участі в заходах, 
які проводить та чи та етнічна спільно-
та. При цьому практично відсутнє таке 
явище, як міжетнічна солідарність, 
завдяки якій можна домагатися посту-
пок з боку влади. Етнічна конфронта-
ція є наступним витком загострення 

міжетнічних відносин, тим компонен-
том міжетнічного конфлікту, який ре-
алізується в протиставленні інтересів 
однієї етнічної спільноти іншій або ж 
на рівні більшості і меншості й у праг-
ненні вирішити проблемні питання за 
власними сценаріями. Як стадія роз-
витку міжетнічного конфлікту, етніч-
на конфронтація стимулює його еска-
лацію й спонукає учасників конфлікту 
до рішучих дій у розв’язанні проблем, 
які стали предметом міжетнічного 
конфлікту. Якщо інші компоненти 
(стадії) міжетнічного конфлікту мають 
переважно стихійний характер, то для 
етнічної конфронтації дедалі більшою 
мірою стає характерною організо-
ваність (керованість з боку лідерів ет-
нічних рухів). М. а. виявляється на 
двох рівнях етнічної взаємодії — ін-
дивідуальному і груповому (колектив-
ному). На першому рівні він не носи-
тиме узагальнювального характеру й 
матиме скоріше спорадичний, випад-
ковий характер. Випадковий у тому 
розумінні, що не пов’язаний з певними 
закономірностями й виявляється на-
самперед у побутовій сфері. Виявлення 
М. а. на другому рівні пов’язане з про-
никненням його в різні сфери суспіль-
ного життя, зокрема, в політичну та 
ідеологічну. У цьому випадку його 
доля (агрегація чи зменшення) зале-
жить від колективних дій, що, звичай-
но, регулюються певними політични-
ми силами, що групуються на етнічній 
основі. Запобігати виникненню М. а. 
можна за допомогою створення належ-
ної політико-правової бази, яка забез-
печувала б рівність усіх громадян, не-
залежно від походження, в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства; витво-
рення сприятливого морально-психо-
логічного клімату для розвитку всіх 
етнічних спільностей, дотримання 
правових норм і демократичних прин-
ципів у міжетнічній взаємодії.

Агеев В. Межгрупповые взаимодействия и со-
циально-психологические проблемы. — М., 1990; 
Сприяння поширенню толерантності у поліетнічно-
му суспільстві. — К., 2005; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 2005.

В. Деревінський 

Міжетнічні відносини — у широ-
кому розумінні — взаємодія етносів, 
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етнічних груп у різних сферах (політи-
ці, культурі, економіці тощо); у вузь-
кому — міжособові стосунки людей 
різних національностей, які відбува-
ються як на офіційному, так і на не-
формальному рівнях.

М. в. можуть розвиватись гармоній-
но або набувати дисгармонійного ха-
рактеру. Визначальною передумовою 
першого напряму розвитку є рівно-
правний статус контактуючих етно-
суб’єктів, закріплений у правовому 
полі і впроваджений державою у влас-
ній етнополітиці. Це відбувається за 
певних умов, а саме: створення політи-
ко-правової бази, яка забезпечує рівні 
можливості усім громадянам брати 
участь в управлінні державою і гро-
мад, справами, зміцнення гарантій, 
що виключають вияви дискримінації 
осіб за етнічною, релігійною або мов-
ною ознаками; досягнення у М. в. ста-
ну злагоди, атмосфери толерантності, 
високої довіри, поваги до мов, куль-
тур, традицій, звичаїв і релігій; пере-
творення поліетнічності суспільства, 
його багатокультурності в консолідую-
чий чинник творення демократичної, 
правової держави; забезпечення у всій 
повноті духовно-культурного розвитку 
як титульного етносу, так і представ-
ників інших народів, що проживають 
у країні, тощо.

На характер М. в. має вплив низка 
чинників: історичних, політичних, со-
ціально-структурних, культурних то-
що. До історичних чинників належать: 
по-перше, хід історичних подій, вна-
слідок яких формувались відносини 
між народами, етнічними групами; по-
друге, історичні події, що стали симво-
лом у сучасному етнонаціональному 
процесі; по-третє, особливості етноіс-
торичного розвитку етносу, етнічної 
групи, включених у контакт. Особливо 
впливають на М. в. політичні чинни-
ки, серед яких: принципи і форми дер-
жавного устрою, характер політичного 
ладу, тип державної етнополітики. 
Важлива роль у формуванні М. в. 
належить еліті, яка виконує низку 
функцій: вносить у них ідеологію толе-
ран тності чи ворожнечі; виробляє по лі-
тику, спрямовану на узгодження ін-
тересів і потреб етнічних груп, або, 
навпаки, на стимулювання міжетніч-
ної напруженості; спрямовує діяль-
ність засобів масової інформації, які 

відіграють визначальну роль у форму-
ванні міжетнічних настанов та стерео-
типів; ініціює прийняття державних 
програм духовно-культурного розвит-
ку етнокультур; слугує зразком по-
ведінки тощо.

Серед групи соціально-структурних 
чинників, що впливають на М. в., ви-
різняються найістотніші: взаємо зв’я-
зок соціальної та етнічної стратифіка-
ції; соціально-структурні зміни; місце 
етнічного чинника в соціальній мо-
більності.

На стан М. в. впливають і культурні 
чинники, пов’язані з рівнем освіти й 
інформованості етнічних груп та їхні-
ми традиційними нормами культури.

Міжнаціональні відносини та національні мен-
шини України: стан, перспективи / Упоряд.: 
Р. Ш. Чілачава, Т. І. Пилипенко; За ред. Р. Чілача-
ви. — К., 2004; Міжнаціональні відносини в Україні: 
стан, тенденції, перспективи / Кол. авт.: керівник 
Д. В. Табачник. — К., 2004.

О. Антонюк

Міжнародна конвенція про 
ліквідацію всіх форм расової диск-
римінації — затверджена резолюцією 
Генеральної Асамблеї 2106 (ХХ) ООН 
21 грудня 1965 р., яка набула чинності 
4 січня 1969 р. Конвенція складається 
з преамбули, чотирьох частин і 25 ста-
тей. У преамбулі зазначено, що голов-
ними причинами її прийняття є: по-
перше, Статут Організації Об’єднаних 
Націй заснований на принципах гід-
ності й рівності, властивих кожній лю-
дині, і що всі держави-члени Організа-
ції зобов’язалися робити спільні і само-
стійні дії у співпраці з Організацією 
Об’єднаних Націй для досягнення од-
нієї з цілей, що полягає в заохоченні і 
розвитку загальної пошани і дотриман-
ні прав людини і основних свобод для 
всіх, незалежно від раси, статі, мови 
або релігії; по-друге, Загальна деклара-
ція прав людини проголошує, що всі 
люди народжуються вільними і рівни-
ми у своїй гідності і правах і кожна лю-
дина повинна володіти всіма правами і 
свободами, проголошеними в ній, без 
будь-яких на те відмінностей, зокрема 
без ознаки раси, кольору шкіри або на-
ціонального походження; по-третє, усі 
люди рівні перед законом і мають право 
на однаковий захист від будь-якого під-
бурювання до дискримінації; по-чет-
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верте, ООН засудила колоніалізм і будь-
яку пов’язану з ним практику сегрега-
ції і дискримінації, і в якій би формі 
вони не виявлялися; Декларація про 
надання незалежності колоніальним 
країнам і народам від 14 грудня 1960 р. 
(резолюція 1514 (XV) Генеральної 
Асамблеї) підтвердила й урочисто 
проголосила необхідність негайно і 
беззастережно покласти край всьому 
цьому; по-п’яте, Декларація Організації 
Об’єднаних Націй про ліквідацію усіх 
форм расової диск римінації від 20 лис-
топада 1963 р. (резолюція 1904 (XVIIІ) 
Генеральної Асамблеї) урочисто під-
твердила необ хідність швидкої лікві-
дації расової дискримінації в усьому 
світі в усіх її формах і виявах, і за-
безпечення розуміння й пошани гід-
ності людської особи.

Держави-учасниці в преамбулі зая-
вили, що будь-яка теорія переваги, 
заснована на расовій відмінності, в 
науковому відношенні помилкова, у 
моральному — негожа і в соціаль-
ному — несправедлива і небезпечна, не 
може бути виправдання для расової 
дискримінації — ні в теорії, ні на 
практиці. Вони підтвердили, що 
дискримінація людей за ознакою раси, 
кольору шкіри або етнічного поход-
ження стає на заваді до дружніх і 
мирних відносин між націями і може 
призвести до порушення миру і без-
пеки серед народів, а також гармо-
нійного співіснування осіб навіть 
усередині однієї і тієї самої держави. 
На їхню думку, існування расових 
бар’єрів суперечить ідеалам будь-якого 
людського суспільства. Тому викли-
кають занепокоєння вияви расової 
дискримінації, що спостерігаються в 
деяких регіонах світу, а також дер-
жавної політики, заснованої на прин-
ципі расової переваги або расової не-
нависті (наприклад, політикою апар-
теїду, сегрегації або розділення).

Така ситуація сприяє щодо рішу-
чих дій у застосуванні необхідних за-
ходів для швидкої ліквідації расової 
дискримінації у всіх її формах і вия-
вах, попередження й викорінювання 
расистських теорій і практик їх здійс-
нення з метою сприяння взаєморо-
зумінню між расами і створення між-
народного співтовариства, вільного від 
усіх форм расової сегрегації і расової 
дискримінації.

У першій частині Конвенції сфор-
мульовано сутність поняття “расова 
дискримінація” та закріплено власне 
ставлення держав-учасниць до цього 
явища. У ст. 1 зазначено, що поняття 
“расова дискримінація” означає будь-
яку відмінність, виключення, обме-
ження або перевагу, засновану на оз-
наках раси, кольору шкіри, родового, 
національного або етнічного поход-
ження, що мають на меті знищення 
або применшення визнання, вико-
ристання або здійснення на рівних за-
садах прав людини і основних свобод у 
політичній, економічній, соціальній, 
культурній або будь-яких інших сфе-
рах суспільного життя (п. 1). Конвен-
цію не застосовують до відмінностей, 
виключень, обмежень або переваг, які 
держави-учасниці справжньої Конвен-
ції проводять або здійснюють між гро-
мадянами і не громадянами (п. 2). 
Ніщо у справжній Конвенції не може 
тлумачитись як таке, що впливає будь-
якою мірою на стан законодавства дер-
жав-учасниць, стосовно національної 
належності, громадянства або нату-
ралізації, за умови, що в таких ухва-
лах не проводиться дискримінація сто-
совно певної національності (п. 3). У 
п. 4 зазнається, що в разі особливих 
заходів з метою забезпечення належ-
ного прогресу расових або етнічних 
груп або окремих осіб, які потребують 
захисту (може виявитися необхідним 
для того, щоб забезпечити таким гру-
пам або особам застосування й здійс-
нення прав людини і основних свобод), 
не розглядається як заходи расової 
дискримінації за умови, що вони не 
мають своїм наслідком збереження 
особливих прав для різних расових 
груп і що не залишаться в силі після 
досягнення поставленої мети. У ст. 2 
констатується, що держави-учасниці 
засуджують расову дискримінацію і 
зобов’язуються невідкладно всіма 
мож ливими способами проводити 
політику ліквідації всіх форм расової 
дискримінації і сприяти взаєморо-
зумінню між всіма расами, а саме: а) не 
здійснювати стосовно осіб, груп або ус-
танов яких-небудь актів або дій, 
пов’язаних з расовою дискримінацією, 
і гарантувати, що всі державні органи 
і державні установи як національні, 
так і місцеві, діятимуть відповідно до 
цього зобов’я зання; б) не заохочувати, 
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не захищати і не підтримувати расову 
дискримінацію, здійснювану якими б 
то не було особами або організаціями; 
в) прийняти ефективні заходи для пе-
регляду політики уряду в національ-
ному і місцевому масштабі, а також 
для виправлення, відміни або анулю-
вання будь-яких законів і постанов, 
що ведуть до виникнення або увічнен-
ня расової дискримінації там, де вона 
існує; г) використовуючи всі належні 
засоби, в тому числі й законодавчі, за-
лежно від обставин, заборонити расову 
дискримінацію, що проводиться будь-
якими особами, групами або організа-
ціями, поклавши їй край; д) заохочу-
вати в належних випадках об’єд ну-
вальні багаторасові організації і рухи, 
так само як і будь-які інші заходи, 
спрямовані на знищення расових 
бар’єрів, і не підтримувати ті з них, 
які сприяють поглибленню расового 
розділення.

У разі, якщо ситуація у країні скла-
дається в контексті зазначеної проб-
леми несприятливою, то держави-
учасниці повинні приймати особливі 
за ходи в соціальній, економічній, куль-
турній та інших сферах, з метою забез-
печення належного розвитку і захисту 
деяких расових груп або осіб, які до 
них належать з тим, щоб гарантувати 
їм повне і рівне використання прав лю-
дини і основних свобод. Такі заходи в 
жодному разі не повинні призвести до 
збереження нерівних або особливих 
прав для різних расових груп після до-
сягнення тієї мети, заради якої вони 
були введені.

У ст. 3 держави-учасниці, засудив-
ши расову сегрегацію і апартеїд, зо бо-
в’язалися попереджати, забороняти й 
викорінювати будь-яку практику та-
кого характеру на територіях, що пе-
ребувають під їх юрисдикцією. Ст. 4 
засуджує будь-яку пропаганду та ор-
ганізації, що засновані на ідеях або те-
оріях переваги однієї раси чи групи 
осіб певного кольору шкіри або етніч-
ного походження, а також тих, які на-
магаються виправдати чи заохочують 
расову ненависть і дискримінацію та 
зобов’язуються прийняти негайні, по-
зитивні заходи, спрямовані на викорі-
нювання будь-якого підбурювання до 
такої дискримінації або актів диск-
римінації. Для цього вони відповідно 
до принципів, що містяться в Загаль-

ній декларації прав людини, і прав, 
чітко викладених у ст. 5 справжньої 
Конвенції оголошують: а) караним  
згід но із законом злочином є будь-яке 
розповсюдження ідей, заснованих на 
расовій перевазі або ненависті, підбу-
рювання до расової дискримінації, а 
також усі акти насильства або підбу-
рювання до них, спрямованих проти 
будь-якої раси або групи осіб іншого 
кольору шкіри або етнічного поход-
ження, а також надання певної допо-
моги для проведення расистської діяль-
ності, включаючи її фінансування; 
б) протизаконними і забороняють орга-
нізації, а також організовану чи будь-
яку іншу пропагандистську діяль-
ність, які заохочують расову дискримі-
націю, підбурюють до неї і визнають 
участь у таких організаціях або в такій 
діяльності злочином, караним зако-
ном; в) про заборону національним або 
місцевим органам державної влади або 
державним установам заохочувати ра-
сову дискримінацію або підбурювати 
до неї.

У ст. 5 наголошується, що відповід-
но до основних зобов’язань, викладе-
них у ст. 2 цієї Конвенції, держави-
учасниці зобов’язуються заборонити і 
ліквідовувати расову дискримінацію у 
всіх її формах і забезпечити рівно-
прав’я кожної людини перед законом, 
незалежно від раси, кольору шкіри, 
національного або етнічного поход-
ження, особливо щодо здійснення на-
ступних прав: а) права на рівність пе-
ред судом і всіма іншими органами, що 
відправляють правосуддя; б) права на 
особисту безпеку і захист з боку держа-
ви від насильства або тілесних ушкод-
жень, що заподіюються як урядовими 
посадовцями, так і окремими особами, 
групами чи установами; в) політичних 
прав, зокрема права брати участь у ви-
борах, голосуванні, висуванні своєї 
кандидатури на основі загального і рів-
ного виборчого права, участі в управ-
лінні країною, так само як і в керів-
ництві державними справами на будь-
якому рівні, а також права рівного 
доступу до державної служби; г) інших 
цивільних прав, а саме: на свободу 
пересування і проживання в межах 
дер жави; залишати будь-яку країну, 
вклю чаючи свою власну, повертатися 
в свою країну; на громадянство; на 
вступ до браку і вибір чоловіка; на во-
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лодіння майном, як особисто, так і 
спільно з іншими; спадкоємства; на 
свободу думки, совісті і релігії; на сво-
боду переконань і вільне вираження 
їх; на свободу мирних зборів і асоціа-
цій; в економічній, соціальній і куль-
турній галузях, зокрема: права на пра-
цю, вільний вибір роботи, справедливі 
і сприятливі умови праці, захист від 
безробіття, справедливу плату за рівну 
працю, справедливу і задовільну вина-
городу; на створення професійних 
союзів і вступу до них; на житло; на 
охорону здоров’я, медичну допомогу, 
соціальне забезпечення і соціальне об-
слуговування; на освіту і професійну 
підготовку; на рівну участь в культур-
ному житті; на доступ до будь-якого 
місця або будь-якого виду обслугову-
вання, призначеного для суспільного 
користування, як, наприклад, транс-
порт, готелі, ресторани, кафе, театри.

Ст. 6 проголосила, що держави-
учасниці забезпечують кожній люди-
ні, на яку розповсюджується юрисдик-
ція, ефективний захист і засоби захис-
ту через компетентні національні суди 
чи інші державні інститути в разі вчи-
нення актів расової дискримінації, що 
є порушенням справжньої Конвенції, 
на права людини і основні свободи, а 
також права пред’являти до цих судів 
позов про справедливе та адекватне 
відшкодування або за будь-який зби-
ток внаслідок такої дискримінації.

Держави-учасниці у ст. 7 зобо-
в’язалися прийняти негайні й ефек-
тивні заходи, зокрема у сферах викла-
дання, виховання, культури та інфор-
мації, з метою боротьби із засобами, 
що ведуть до расової дискримінації, 
заохочення взаєморозуміння, терпи-
мості і дружби між націями і расовими 
або етнічними групами, а також попу-
ляризації цілей і принципів Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, Загаль-
ної декларації прав людини, Деклара-
ції Організації Об’єднаний Націй про 
ліквідацію всіх форм расової диск-
римінації і цієї Конвенції.

Частина друга розкриває механізм 
створення і порядок функціонування 
Комітету з ліквідації расової дискримі-
нації, до складу якого входить вісім-
надцять експертів, які володіють 
 ви сокими моральними якостями і виз-
наною безсторонністю, обраних держа-
вами-учасницями з числа своїх грома-

дян, які мають виконувати свої обо-
в’язки на високому рівні, причому 
увага приділяється справедливому гео-
графічному розподілу і представниц-
тву різних форм цивілізації, а також 
головних правових систем. Членів 
Комітету обирають таємним голосу-
ванням з числа внесених до списку 
осіб, висунутих державами-учасниця-
ми. Кожна держава-учасниця може 
висунути одну особу. Первинні вибори 
проводять через шість місяців після 
набуття чинності цієї Конвенції. За 
три місяці до дати виборів Генераль-
ний секретар Організації Об’єднаних 
Націй звертається з листом до держав-
учасниць, запрошуючи їх представити 
прізвища осіб, що висуваються ними. 
Упродовж двох місяців Генеральний 
секретар готує список, в якому в ал-
фавітному порядку внесені всі вису-
нуті особи, з вказівкою держав-учас-
ниць, які висунули їх, і представляє 
його на розгляд Конвенції. Членів Ко-
мітету обирають на засіданні держав-
учасниць Конвенції, що скликається 
Генеральним секретарем у централь-
них установах Організації Об’єднаних 
Націй. На цьому засіданні, на якому 
кворум складають дві третини держав-
учасниць, обраних в Комітет, членами 
є ті кандидати, які отримали найбіль-
ше число голосів і абсолютну більшість 
голосів присутніх держав-учасниць 
Конвенції, що беруть участь в голосу-
ванні представників, а саме: Члени 
Комітету обираються на чотири роки. 
Однак термін повноважень дев’яти 
чле нів, обраних на перших виборах, за-
кінчується наприкінці другого року; 
одразу після перших виборів долю цих 
дев’яти членів визначає голова Комі-
тету; для заповнення непередбачених 
вакансій держава-учасниця Конвенції, 
експерт якої не є більше членом Комі-
тету, призначає іншого експерта з чис-
ла своїх громадян за умови схвалення 
Комітетом.

За ст. 9 держави-учасниці зобо-
в’язуються представляти Генерально-
му секретареві Організації Об’єднаних 
Націй для розгляду Комітетом до-
повідь про прийняті законодавчі, судо-
ві, адміністративні або інші заходи, на 
основі яких проводяться в життя поло-
ження цієї Конвенції: а) упродовж ро-
ку після набуття чинності цієї Конвен-
ції для певної держави; б) кожні два 
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роки і кожний раз, коли цього вимагає 
Комітет, який може запрошувати у 
держав-учасниць Конвенції додаткову 
інформацію; в) подання Комітетом що-
річної доповіді через Генерального сек-
ретаря Генеральній Асамблеї Органі-
зації Об’єднаних Націй про свою діяль-
ність, а також пропозицій і загальних 
рекомендацій, заснованих на вивченні 
доповідей та інформації, отриманих 
від держав-учасниць Конвенції. Такі 
пропозиції і загальні рекомендації по-
відомляються Генеральній Асамблеї 
разом із зауваженнями держав-учас-
ниць Конвенції, якщо такі є. 

Ст. 10 констатує, що Комітет вста-
новлює власні правила процедури та 
обирає своїх посадовців строком на два 
роки. Секретаріат Комітету забезпе-
чується Генеральним секретарем Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.

Ст. 11 регламентує порядок розгля-
ду питань, пов’язаних з діяльністю Ко-
мітету. Якщо держава-учасниця вва-
жає, що інша держава-учасник не ви-
конує положень Конвенції, то вона 
може довести про це до відома Коміте-
ту, який повідомляє про це зацікав-
лену державу-учасницю. Упродовж 
трьох місяців держава отримує пові-
домлення чи заяву, які висвітлюють це 
питання і заходи, які могли б бути 
прий няті нею (п. 1); у п. 2 наголо-
шується, що в разі неврегулювання пи-
тання для задоволення обох сторін 
шляхом двосторонніх переговорів або 
яким-небудь іншим доступним їм шля-
хом протягом шести місяців з дня от-
римання такою державою первинного 
повідомлення, будь-яка з цих двох дер-
жав має право знов передати це питан-
ня на розгляд Комітету, попередньо 
повідомивши його про це, а також інші 
держави. Комітет розглядає передане 
йому питання відповідно до п. 2 цієї 
статті після встановлення відповідно 
до загальновизнаних принципів між-
народного права, що всі доступні внут-
рішні засоби правового захисту були 
випробувані й вичерпані у цьому ви-
падку. Це правило не діє у разі, якщо 
застосування цих засобів надмірно за-
тягується (п. 3). З будь-якого переда-
ного на його розгляд питання Комітет 
може запропонувати зацікавленим 
державам-учасницям надати додатко-
ву інформацію, стосовно цієї справи 
(п. 4). Якщо питання, що випливає з 

положень цієї статті, знаходиться на 
розгляді Комітету, то зацікавлені дер-
жави-учасниці мають право направити 
своїх представників для участі в засі-
даннях Комітету без права голосу на 
період розгляду цього питання (п. 5).

У ст. 12 зазначено: a) голова Ко-
мітету після отримання і ретельної пе-
ревірки всієї інформації, яку він вва-
жає необхідною, призначає спе ціа льну 
Погоджувальну комісію у складі п’яти 
осіб, які можуть бути або не бути 
членами Комітету. Члени Комісії при-
значаються за одностайної згоди сторін 
у процесі дискусії. Комісія надає свої 
послуги зацікавленим дер жавам з ме-
тою миролюбного врегу лювання цього 
питання на основі дотримання поло-
жень Конвенції; б) якщо між дер-
жавами, сторонами, що перебу ва ють у 
спірних стосунках, не буде протягом 
трьох місяців досягнуто згоди щодо 
всього складу або частини складу 
Комісії, то ті члени Комісії у приз-
наченні яких не було досягнуто згоди 
між державами-сторонами, оби раються 
зі складу членів Комітету більшістю в 
дві третини голосів шля хом таємного 
голосування (п. 1). Члени Комісії не 
повинні бути громадянами держав, що 
є спірними сторонами, або держав, які 
не беруть участі в Конвенції (п. 2). 
Ко місія обирає свого голову і вста нов-
лює власні правила процедури (п. 3). 
Засідання Комісії зазвичай прово дить-
ся в центральних установах Організації 
Об’єднаних На цій або в будь-якому 
іншому зручному місці за рішенням 
Комісії (п. 4).

Відповідно до ст. 13 після повного 
розгляду Комісією питання, вона має 
підготувати і представити голові Ко-
мітету доповідь з висновками з усіх 
питань, стосовно фактичної сторони 
суперечки між сторонами, а також 
рекомендації, які вона визнає необ-
хідними для миролюбного вирішення 
суперечки. Голова Комітету має на-
правити доповідь Комісії кожній з дер-
жав, що беруть участь у спорі. Упро-
довж трьох місяців ці держави повинні 
повідомити голову Комітету, чи по год-
жуються вони з рекомендаціями, вмі-
щеними в доповіді Комісії.

Зі ст. 14 випливає: по-перше, дер-
жава-учасниця може зробити заяву 
про визнання нею компетенції Комі-
тету в межах його юрисдикції прий-
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мати і розглядати повідомлення від 
окремих осіб або груп осіб, які стверд-
жують, що вони є жертвами порушення 
цією державою-учасницею будь-яких 
прав, викладених у справжній Конвен-
ції. Комітет не повинен приймати 
ніяких повідомлень, якщо вони стосу-
ються держави-учасниці Конвенції, 
що не зробила такої заяви; по-друге, 
будь-яка держава-учасниця, яка ро-
бить заяву передбачену в п. 1 цієї 
статті, може заснувати або вказати ор-
ган у межах своєї національної пра-
вової системи, який буде компе тен-
тним приймати і розглядати пети ції 
окремих осіб у межах своєї юрисдикції, 
які заявляють, що вони є жертвами 
порушення якого-небудь права, викла-
деного у справжній Конвенції, і які 
вичерпали інші доступні місцеві за-
соби правового захисту; по-третє, заява 
зроблена відповідно до п. 1 цієї статті, 
а також найменування будь-якого 
органу, встановленого або вказаного 
відповідно до п. 2 цієї статті, мають 
депонуватися відповідною державою-
учасницею у Генерального секретаря 
Організації Об’єднаних Націй, який 
направляє їх копії решті державам-
учасницям. Заява може в будь-який 
час відкликатись назад шляхом по ві-
дом лення про це Генерального сек ре-
таря. Однак це не повинно відбиватися 
на повідомленнях, що зна ходяться на 
розгляді Комітету; по-четверте, список 
петицій складає орган, встановлений 
або вказаний у п. 2 цієї статті, завірені 
копії цього списку щорічно надходять 
Генеральному секретареві, причому їх 
зміст не повинен вдаватися до глас-
ності; по-п’яте, у разі незадоволення 
петиціонера діями органу, встанов ле-
ного або вказаного відповідно до п. 2 
цієї статті, він має право протягом 
шести місяців передати це питання до 
Комітету; по-шосте: Комітет у конфі-
денційному порядку доводить будь-яке 
отримане ним повідомлення до відома 
держави-учасниці, звинуваченої в по-
рушенні будь-якого з положень Кон-
венції, при цьому відповідальна особа 
чи група осіб не називаються без її чи 
їхньої чітко вираженої згоди. Комітет 
не повинен приймати анонімних 
повідомлень; упродовж трьох місяців 
після отримання повідомлення, дер жа-
ва подає Комітету письмові пояснення 
або заяви, висвітлюючи це питання і 

заходи, які могли бути прийняті цією 
державою; по-сьоме: Комітет розглядає 
повідомлення з урахуванням усіх да-
них, представ лених у його розпо ряд-
ження зацікав леною державою-учас-
ницею і петиціо нером. Комітет не по-
винен розглядати ніяких повідомлень 
від петиціонера, якщо він не вста-
новить, що той вичерпав усі доступні 
внутрішні засоби правового захисту. 
Однак це правило не діє у тих ви-
падках, коли застосу вання цих засобів 
надмірно затягу ється; Комітет на прав-
ляє свої пропо зиції і рекомен дації, 
якщо такі є, зацікавленій дер жа ві-
учасниці і пе тиціонеру; по-вось ме, Ко-
мітет включає у свою щорічну до повідь 
резюме таких повідомлень і, в разі 
потреби короткий виклад пояснень і 
заяв зацікавлених держав-учасниць, а 
також власні пропозиції і реко мен-
дації; по-дев’яте, Комітет компе тен т-
ний виконувати функції, передбачені 
цією статтею, лише в тих випадках, 
коли принаймні десять держав-учас-
ниць Конвенції зробили заяви відпо-
відно до п. 1 цієї статті.

Частина ІІІ у ст. 17–25 фіксує поря-
док підписання ратифікації, приєд-
нання держав до Конвенції, її денонса-
ції.

О. Антонюк

Міжнародна конвенція про при-
пинення злочину апартеїду і пока-
рання за нього — прийнята на 2118 
пленарному засіданні Генеральної 
Асамблеї ООН 30 листопада 1973 р. 
Конвенція складається з преамбули і 
19 статей. У преамбулі (вступі) сфор-
мульовані причини прийняття цього 
надзвичайно важливого міжнародно-
правового документа. Держави-учас-
ниці насамперед зазначили, що всі 
вони відповідно до положень Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, зобо-
в’язалися приймати самостійні дії у 
співпраці з Організацією для досягнен-
ня загальної пошани і дотримання 
прав людини й основних свобод для 
всіх, незалежно від раси, статі, мови і 
релігії. Вони керувалися Загальною 
декларацією прав людини, в якій за-
значається, про те, що люди народжу-
ються вільними і рівними у своїй гід-
ності й правах, і кожна людина має 
володіти всіма правами і свободами 
проголошеними в Декларації, без будь-
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яких на те відмінностей (раси, кольору 
шкіри або національної належності); 
також Декларацією про надання неза-
лежності колоніальним країнам і на-
родам, в якій Генеральна Асамблея за-
явила про те, що процес звільнення 
неможливо зупинити й обернути назад 
і що в інтересах людської гідності, про-
гресу і справедливості потрібно по-
класти кінець колоніалізму і пов’яза-
ною з ним будь-якою практикою сегре-
гації і дискримінації.

Держави-учасниці відзначили, що 
відповідно до Міжнародної конвенції 
про ліквідацію усіх форм расової диск-
римінації держави засуджують расову 
сегрегацію і апартеїд і зобов’язуються 
попереджати, забороняти й викоріню-
вати будь-яку подібну практику на 
територіях, що знаходяться під їх 
юрисдикцією. Вони також наголосили 
на тому, що в Конвенції про поперед-
ження злочину геноциду і покарання 
за нього деякі акти, які можуть 
кваліфікуватися, як акти апартеїду, є 
злочином.

У преамбулі Конвенції зафіксовано, 
що держави-учасниці відзначають, 
по-перше, неприйнятність терміну 
давності до військових злочинів і зло-
чинів проти людства, “нелюдяні дії, 
політика апартеїду”, кваліфікуються 
як злочин проти людства; по-друге, Ге-
неральна Асамблея ООН прийняла 
цілу низку резолюцій, в яких політика 
і практика апартеїду засуджується як 
злочин проти людства; по-третє, Рада 
Безпеки наголосила, що продовження 
та посилення апартеїду є серйозною 
перешкодою і загрозою для міжнарод-
ного світу і безпеки.

У ст. 1 зазначається, що держави-
учасниці цієї Конвенції заявляють, що 
апартеїд є злочином проти людства і 
що нелюдяні акти є слідством політи-
ки та практики апартеїду і схожої з 
ним політики та практики расової сег-
регації і дискримінації, які визначені 
у ст. 2 як злочин. Вони порушують 
принципи міжнародного права, зокре-
ма цілі і принципи Статуту ООН, і 
створюють серйозну загрозу для між-
народного світу і безпеки (п. 1). У п. 2 
ст. 1, відзначається, що держави-учас-
ниці справжньої Конвенції оголошу-
ють злочинними організації, установи 
та окремих осіб, що скоюють злочин 
апартеїду. 

Ст. 2 проголошує, що термін “зло-
чин апартеїду”, який включає схожу з 
ним політику расової сегрегації і диск-
римінації в тому вигляді, в якому вони 
практикуються у південній частині Аф-
рики, означає наступні нелюдяні акти, 
що здійснюються з метою встановлення 
і підтримки панування однієї расової 
групи людей над якою-небудь іншою 
расовою групою людей і її систематич-
ного пригноблення: а) позбавлення чле-
на або членів расової групи або груп 
права на життя і свободу особи: шля-
хом вбивства членів расової групи або 
груп; шляхом спричинення членам ра-
сової групи або груп серйозних тілес-
них ушкоджень або розумового розладу 
і посягання на їхню свободу та гідність 
або внаслідок застосування до них тор-
тур жорстких, нелюдяних, що прини-
жують гідність звернення і покарання; 
шляхом до вільного арешту і незакон-
ного утримання у в’язницях членів ра-
сової групи або груп; б) умисне створен-
ня для расової групи або груп таких 
життєвих умов, які розраховані на її 
або їх повне або часткове фізичне зни-
щення; в) будь-які заходи законодавчо-
го характеру та інші заходи, розрахо-
вані на те, щоб перешкодити участь ра-
сової групи або груп у політичному, 
соціальному, економічному і культур-
ному житті країни, умисному створен-
ню умов, що перешкоджають пов ному 
розвитку такої групи або таких груп, 
зокрема шляхом позбавлення членів 
расової групи або груп основних над-
бань людини і свобод, включаючи пра-
во на працю, створення визнаних 
профспілок, право залишати свою краї-
ну і повертатися до неї, право на гро-
мадянство, на свободу пересування і 
вибору місця проживання, свободу 
мирних зборів і асоціацій; г) будь-які 
заходи, зокрема законодавчого харак-
теру, спря мовані на розділення насе-
лення за расовою ознакою за допомо-
гою створення для членів расової групи 
і змішаних шлюбів між членами різних 
расових груп та експропріацію земель-
ної власності, належній расовій групі 
або групам, або їхнім членам; д) екс-
плуатація праці членів расової групи 
або груп, зокрема використання їхньої 
примусової праці; е) переслідування 
організацій і осіб шляхом позбавлення 
їх основних прав і свобод за те, що вони 
виступають проти апартеїду.

Міжнародна конвенція про припинення 
злочину апартеїду і покарання за нього
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У ст. 3 зазначається, що міжнарод-
ній кримінальній відповідальності, не-
залежно від мотиву, підлягають особи, 
члени організацій і установ, представ-
ники держав, які проживають як на 
території держави, де здійснюються ці 
дії, так і в будь-якій іншій державі, де 
вони беруть участь у здійсненні, безпо-
середньо підбурюють або замислюють 
здійснення актів, вказаних у ст. 2 цієї 
Конвенції; безпосередньо сприяють, 
заохочують або співробітничають у 
скоєнні злочину апартеїду.

За ст. 4 держави-учасниці справж-
ньої Конвенції зобов’язуються: прий-
няти будь-які заходи законодавчого 
або іншого характеру, необхідні для 
припинення та запобігання будь-яко-
му заохоченню злочину апартеїду і 
схожою з ним сегрегаціоністською 
політикою або її виявів і покарання 
осіб, винних у цьому злочині; прийня-
ти законодавчі, судові і адміністра-
тивні заходи для переслідування, при-
тягнення до суду і покарання від-
повідно до їхньої юрисдикції осіб, що 
несуть відповідальність або звинува-
чення у здійсненні актів, визначених 
у ст. 2 цієї Конвенції, незалежно від 
того, чи знаходяться такі особи на те-
риторії тієї держави, де здійснюються 
ці акти, або є громадянами цієї або ін-
шої держави, або особами без грома-
дянства.

Особи, яким пред’явлено звинува-
чення у здійсненні актів, відзначаєть-
ся у ст. 4 (перерахованих у ст. 2 цієї 
Конвенції), можуть вдаватися до ком-
петентного суду будь-якої держави — 
учасника цієї Конвенції, який може 
набувати юрисдикції над звинуваче-
ною особою, або міжнародному кримі-
нальному трибуналу, який може мати 
у своєму розпорядженні юрисдикцію 
стосовно тих держав-учасниць, які по-
годяться з його юрисдикцією.

Ст. 6 зобов’язує держави-учасниці 
цієї Конвенції визнавати і виконувати 
відповідно до Статуту ООН, що прий-
маються Радою Безпеки, рішення 
спрямовані на попередження, припи-
нення і покарання за злочин апартеї-
ду, і сприяти здійсненню рішень ін-
ших компетентних органів ООН, що 
приймаються для досягнення мети 
справжньої Конвенції.

Держави-учасниці цієї Конвенції 
зобов’язуються у ст. 7 представляти 

періодичні доповіді групі, встанов-
леній відповідно до ст. 9 про законо-
давчі, судові та адміністративні або 
інші заходи, які вони прийняли для 
виконання положень цієї Конвенції.

Ст. 8 фіксує, що кожна держава-
учасниця цієї Конвенції може зверну-
тися до будь-якого компетентного ор-
гану ООН з вимогою прийняти від-
повідно до положень Статуту ООН, усі 
необхідні, на його думку, заходи з ме-
тою попередження і припинення зло-
чину апартеїду.

Ст. 9 проголошує, що голова Комісії 
з прав людини призначає групу у 
складі трьох членів Комісії з прав лю-
дини, які є також представниками дер-
жав-учасниць цієї Конвенції, для роз-
гляду доповідей, що подаються держа-
вами-учасницями відповідно до ст. 7.

У п. 2 ст. 7, відзначається, що в разі 
відсутності серед членів Комісії з прав 
людини представників держав-учас-
ниць цієї Конвенції або їхньої кіль-
кості, що є меншою ніж три, Генераль-
ний секретар ООН призначає, після 
консультації з усіма державами-учас-
ницями цієї Конвенції, представника 
держави-учасниці або представників 
держав-учасниць, що не є членами Ко-
місії з прав людини, для роботи в 
групі, установленій відповідно до п. 1, 
до тих пір, доки представники держав-
учасниць Конвенції не будуть обрані 
до складу Комісії з прав людини.

Група може збиратися для розгляду 
доповідей, що представляються від-
повідно до ст. 7, на період не більше 
п’яти днів до початку або після закін-
чення сесії Комісії з прав людини 
(п. 3).

У ст. 10 держави-учасниці цієї Кон-
венції уповноважують Комісію з прав 
людини: просити органи ООН при на-
правленні петицій відповідно до ст. 15 
Міжнародної конвенції про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації звер-
тати увагу на скарги відносно актів, 
приведених у ст. 2 цієї Конвенції; го-
тувати на основі доповідей, отриманих 
від компетентних органів ООН, і періо-
дичних доповідей держав-учасниць 
цієї Конвенції список осіб, організа-
цій, установ і представників держав, 
які несуть відповідальність за злочи-
ни, приведені у ст. 2 цієї Конвенції, а 
також тих, проти кого державами-
учасницями ведеться судовий розгляд; 
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запрошувати у компетентних органів 
ООН інформацію про заходи, прийняті 
владою, відповідальною за управління 
підлеглими і несамокерованими те-
риторіями і всіма іншими територія-
ми, яких стосується резолюція 1514 
(ХV) Генеральної Асамблеї затвердже-
не 14 грудня 1960 р., стосовно осіб, які 
мають нести відповідальність за злочи-
ни відповідно до ст. 2 цієї Конвенції і 
які знаходяться в межах їх терито-
ріальної та адміністративної юрисдик-
ції.

До досягнення цілей Декларації про 
надання незалежності колоніальним 
країнам і народам, що міститься в ре-
золюції 1514 (ХV) Генеральної Асамб-
леї, положення цієї Конвенції жодним 
чином не обмежують право на петиції, 
надане цим народам через інші міжна-
родні документи або ООН і її спеціалі-
зованими установами.

У ст. 11 зазначається, що акти, пе-
релічені у ст. 2 цієї Конвенції, не вва-
жаються політичними злочинами з ме-
тою видачі (п. 1); держави-учасниці 
Конвенції зобов’язуються здійснювати 
екстрадицію у таких випадках від-
повідно до їх законодавства і дого-
ворів, що діють (п. 2).

Ст. 12 констатує, що спори між дер-
жавами-учасницями щодо тлумачен-
ня, застосування або виконання цієї 
Конвенції, які не були врегульовані за 
допомогою переговорів, представля-
ються на прохання держав-учасниць, 
що є сторонами у спорі, на розгляд 
Міжнародного Суду, якщо не вдалося 
домовитися про інший спосіб врегулю-
вання спору.

Ст. 13 проголошує, що ця Конвен-
ція відкрита для підписання всіма дер-
жавами. Будь-яка держава, яка не під-
пише Конвенцію до вступу її в силу, 
може приєднатися до неї.

За ст. 14 Конвенція підлягає ра-
тифікації. Ратифікаційні грамоти де-
понуються у Генерального секретаря 
ООН. Приєднання здійснюється шля-
хом передавання йому на зберігання 
документа про приєднання.

Ст. 15 фіксує, що ця Конвенція 
вступає в силу на тридцятий день піс-
ля дати передавання на зберігання Ге-
неральному секретареві ООН двадця-
тої ратифікованої грамоти або доку-
мента про приєднання для кожної 
держави, яка ратифікує справжню 

Конвенцію або приєднується до неї піс-
ля передавання на зберігання двадця-
тої ратифікаційної грамоти або доку-
мента про приєднання. Ця Конвенція 
вступає в силу на тридцятий день піс-
ля передавання на зберігання його 
власної ратифікаційної грамоти або 
документа про приєднання.

Ст. 16 засвідчує про можливість дер-
жав-учасників денонсувати цю Кон-
венцію шляхом письмового повідом-
лення про це Генерального секретаря 
ООН. Денонсація вступає в силу через 
один рік з дня отримання повідомлен-
ня Генеральним секретарем.

Ст. 17 звертає увагу на те, що будь-
яка держава-учасниця може в будь-
який час звернутися з проханням про 
перегляд цієї Конвенції шляхом пись-
мового повідомлення на ім’я Генераль-
ного секретаря ООН, а також Гене-
ральна Асамблея ООН виносить ухва-
лу, у разі потреби про заходи у 
відповідь на таке прохання.

Генеральний секретар ООН від-
повідно до ст. 18 повідомляє усім дер-
жавам про: підписання, ратифікацію і 
приєднання відповідно до ст. 13 та 14; 
дату набуття чинності справжньої Кон-
венції відповідно до ст. 15; денонсації 
відповідно до ст. 16; повідомлення від-
повідно до ст. 17.

Ст. 19 фіксує, що Конвенція, анг-
лійський, іспанський, китайський, 
російський і французький тексти якої 
є однаково автентичними, зберігається 
в архіві Організації Об’єднаних Націй.

О. Антонюк

Міжнародна конвенція щодо за-
хисту прав усіх працівників-міг-
рантів і членів їх сімей — прийнята 
резолюцією 45/158 Генеральної Асам-
блеї ООН 18 грудня 1990 р. у зв’язку з 
важливістю, масштабами трудової міг-
рації, становищем працівників-мігран-
тів, необхідністю їх захисту та забезпе-
чення прав і свобод. До цього принци-
пи і стандарти щодо трудової міграції 
закріплювалися в рамках Міжнарод-
ної організації праці в Конвенції про 
працівників-мігрантів (№ 97), Конвен-
ції про зловживання в галузі міграції і 
про забезпечення працівникам-мігран-
там рівності мож ливостей і спілкуван-
ня (№ 143), в Ре комендації працівни-
кам-мігрантам (№ 86), в Рекомендації 
про працівників-мігрантів (№ 151), в 
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Конвенції про примусову або обов’я-
зкову працю (№ 29), Конвенції про 
усунення примусової праці (№ 105) та 
ін. У Конвенції дається політико-пра-
вове визначення понять “працівник-
мігрант”, “прикордонний працівник”, 
“сезонний працівник”, “моряк”, “пра-
цівник, що зайнятий на прибережній 
установці”, “працівник, робота якого 
пов’я за на з переїздами”, “працівник 
на проек ті”, “працівник цільового най-
му”, “працівник, що працює не по 
найму” тощо. Частина ІІ Конвенції 
“Недискримінація щодо прав” та час-
тина ІІІ “Права людини всіх праців-
ників-мігрантів і членів їх сімей” 
роз’яснюють права працівників-міг-
рантів, членів їхніх сімей. Зокрема ст. 
11 містить такі важливі положення: 
1) працівник-мігрант і член його (або 
її) сім’ї не повинні утримуватися в 
рабстві або в підневільному стані; 
2) працівник- мігрант і член його (або 
її) сім’ї не повинні залучатися до при-
мусової або обов’язкової праці; 3) у тих 
державах, де у вигляді покарання за 
злочин може передбачатися позбавлен-
ня волі з каторжними роботами, п. 2 
цієї статті не вважається перешкодою 
для виконання каторжних робіт за ви-
роком компетентного суду. Ст. 12 К. 
визначає, що працівники-мігранти та 
члени їхніх сімей мають право на сво-
боду думки, совісті і релігії, що вони 
не повинні піддаватися утиску, 
пов’язаному з їхньою свободою, мають 
право вільно висловлювати свої думки, 
шукати, отримувати й поширювати 
будь-яку інформацію та ідеї, незалеж-
но від дер жавних кордонів у різно-
манітних формах. Працівник-мігрант 
і член його (або її) сім’ї не повинні під-
даватися довільному або незаконному 
втручанню в їхнє особисте і сімейне 
життя, довільному і незаконному зазі-
ханню на недоторканість його (або її) 
житла, таємницю листування, зазіхан-
ня на їхню честь і репутацію. Це сто-
сується також власності працівника-
мігранта, його (її) захисту від насилля, 
погроз, залякувань, в тому числі й з 
боку дер жавних посадових осіб, при-
ватних осіб, груп та ін. Працівники-
мігранти і члени їхніх сімей мають 
право на рівність з громадянами від-
повідної дер жави в судах і трибуналах 
(ст. 18), на них розповсюджується пре-
зумпція невинності, вони і члени їхніх 

сімей не можуть бути ув’язненими 
тільки на підставі будь-яких договір-
них зобо в’я зань (ст. 20). На працівни-
ків-мігрантів і членів їхніх сімей не 
розповсюджуються міри колективної 
висилки, кожний такий випадок роз-
глядається і вирішується в індиві-
дуальному порядку (ст. 22). Конвенція 
регулює умови праці працівників-міг-
рантів, винагороду за таку працю, міс-
тить статті та положення стосовно їх-
ніх сімей, дітей. Працівники-мігранти 
мають право створювати власні асоціа-
ції, профспілки, брати участь у громад-
сько-політичному житті держави — 
місця перебування, а держави, де вони 
перебувають, повинні усіляко сприяти 
цьому. Мігранти користуються рівним 
правом з корінним населенням щодо 
освіти, професійної орієнтації і пра-
цевлаштування, забезпечення житлом, 
дос тупу до соціального і медичного об-
слуговування. Держави, що підписали 
Конвенцію, взяли на себе зо бо в’язання 
забезпечити захист єдності сімей пра-
цівників-мігрантів, сприяти у вирі-
шенні питань їхнього життя, праці, 
соціального та іншого захисту. Такі 
питання регулюються відповідно до 
специфічних особливостей категорій 
працівників-мігрантів. Держави-учас-
ниці цієї Конвенції повинні мати від-
повідні служби, що стосуються питань 
трудової міграції, мігрантів, їхніх сі-
мей, розробляти і реалізовувати спе-
ціальну політику щодо працівників-
мігрантів. Для спостереження за реалі-
зацією цієї Конвенції утворюється 
Комітет по захисту прав працівників-
мігрантів і членів їхніх сімей. Члени 
Комітету обираються терміном на чо-
тири роки. Комітет розглядає доповіді 
держав-учасниць цієї Конвенції, надає 
зауваження та рекомендації щодо ви-
рішення питань мігрантів у конкрет-
ній країні, готує питання для розгляду 
на засіданні Генеральної Асамблеї 
ООН. Комітет має власні процедури, 
щорічно проводить засідання, приймає 
відповідні рішення. Дипозитарієм цієї 
Конвенції призначається Генеральний 
секретар ООН.

М. Головатий

Міжнародна Федерація прав 
людини — міжнародна правозахисна 
організація, відома також як FIDH 
(фр. Federation internationale des droits 
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de l’homme). Започаткована в 1922 р., 
до якої нині входять 141 правозахисна 
організація з понад 100 країн. Працює 
над конкретним захистом усіх прав, 
зафіксованих у Загальній декларації 
прав людини: громадських, політич-
них, економічних, соціальних, куль-
турних. М. Ф. п. л. як і всі організації, 
що входять до її складу, не належить 
ні до якої партії чи релігії, і є незалеж-
ною від усіх урядів. Свої зусилля Фе-
дерація зосереджує на таких пріори-
тетах, як: захист правозахисників; 
правосуддя жертвам; глобалізація і 
права людини; дотримання прав жінок 
як основних прав; права людини і бо-
ротьба з тероризмом.

О. Антонюк

Міжнародний інформаційний 
обмін (діяльність) — діяльність із за-
безпечення громадян, юридичних осіб, 
державних органів документованою 
або публічно оголошеною інформацією 
про зовнішньополітичну діяльність 
України, про події та явища в інших 
країнах, поширення за межами Ук-
раїни інформації про події в Україні. 
Громадяни України мають право на 
вільний і безперешкодний доступ до 
будь-якого зарубіжного джерела ін-
формації, включно з прямим телевізій-
ним мовленням, радіомовленням та 
пресою. В Україні відповідно до чин-
ного законодавства та міжнародних 
договорів здійснюється інформаційна 
діяльність офіційних представництв, 
засобів масової інформації, акредито-
ваних кореспондентів зарубіжних 
країн. Акредитація зарубіжних корес-
пондентів в Україні проводиться 
Міністерством закордонних справ Ук-
раїни, представництва зарубіжних 
ЗМІ створюються за погодженням із 
МЗС України (якщо інше не передба-
чено міжнародним договором). За-
рубіжні представництва українських 
ЗМІ створюються відповідно до поряд-
ку, передбаченому законодавчими ак-
тами країни перебування. Державні 
органи та інші юридичні особи Украї-
ни мають право безпосередньо здійс-
нювати інформаційну діяльність у 
власних інтересах та в інтересах спо-
живачів інформації, яких вони обслу-
говують, на підставі угод з громадяна-
ми і організаціями інших держав, а 
також з міжнародними організаціями. 

Експорт та імпорт інформаційної про-
дукції (послуг) здійснюється відповід-
но до законодавства України про зов-
нішньоекономічну діяльність.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Міжнародний ісламський фронт 
проти іудеїв і хрестоносців — транс-
національна координаційна структура 
воєнізованих релігійно-політичних ор-
ганізацій радикальної течії ісламу. 
Формування організації розпочалося в 
1988 р., а завершилося в 1998 р. (м. Пе-
шевар, Пакистан). Фронт створювався 
під формальною підставою розгортан-
ня протидії військово-політичному 
тиску США на Ірак. Програмовими ці-
лями фронту є: практична реалізація 
концепції джихаду; знищення держа-
ви Ізраїлю; ліквідації американської 
військової присутності на території Са-
удівської Аравії; створення єдиної іс-
ламської держави Халіфат. Нинішній 
статус фронту, як специфічної струк-
тури, особливо після терористичних 
акцій 11 вересня 2001 р. незрозумі-
лий. М. і. ф. п. і. і х. має також назви: 
Всесвітній фронт Джихаду; Всесвітній 
фронт визволення святих місць; Група 
збереження святих місць; Міжнарод-
ний ісламський фронт джихаду проти 
США і Ізраїлю. Формальним лідером 
фронту є шейх Усама Мухаммед Бен 
Ладен.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко  М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Міжнародний механізм захисту 
прав людини — положення, визначе-
не в Статуті ООН, щодо здійснення 
міжнародного співробітництва в заохо-
ченні та розвитку поваги до прав лю-
дини і основних свобод для всіх, неза-
лежно від раси, статі, мови і релігії. 
Жахливі наслідки Другої світової вій-
ни зумовили прийняття державами — 
членами ООН зобов’язань “сприяти 
співробітництву з Організацією Об’єд-
наних Націй у загальній повазі та до-
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тримуванні прав людини і основних 
свобод”. Для цього і було введено це 
положення. Проблеми прав людини і 
основних свобод відображені в низці 
статей Статуту ООН. У преамбулі його 
зазначено, що народи Об’єднаних На-
цій висловлюють свою рішучість “зно-
ву утвердити віру в основні права лю-
дини, в гідність і цінність людської 
особи, в рівноправність чоловіків та 
жінок і в рівність прав великих і ма-
лих націй”. У Статуті зазначено, що 
“ООН не встановлює ніяких обмежень 
стосовно прав чоловіків і жінок брати 
участь у будь-якій якості та в рівних 
умовах у її головних і допоміжних ор-
ганах (ст. 8)”; всі члени ООН зобо-
в’язуються виконувати спільні та са-
мостійні дії у співробітництві з Органі-
зацією для досягнення цілей, вказаних 
у ст. 55: сприяти “загальній повазі та 
дотриманню прав людини і основних 
свобод для всіх, незалежно від раси, 
статі, мови і релігії” (ст. 56). Значну 
увагу правам людини приділяє Гене-
ральна Асамблея, яка є основним орга-
ном ООН, і до якої входять усі її члени, 
кожний з яких має право одного голо-
су. Згідно зі ст. 13 Статуту ООН, одна з 
функцій Генеральної Асамблеї полягає 
в організації досліджень і складанні 
рекомендацій з метою “сприяння між-
народному співробітництву в еконо-
мічній, соціальній, культурній галу-
зях, в освіті, охороні здоров’я і спри-
яння здійсненню прав людини і 
основних свобод для всіх, незалежно 
від раси, статі, мови і релігії”. У поря-
док денний Генеральної Асамблеї у 
більшості випадків вносяться пункти з 
прав людини з доповіді Економічної і 
соціальної Ради, які стосуються прав 
людини, або на підставі рішень, прий-
нятих Асамблеєю на попередніх сесіях, 
про розгляд окремих питань. Інші ос-
новні органи Об’єднаних Націй, дер-
жави-члени і Генеральний секретар 
також вносять у порядок денний Асам-
блеї пункти стосовно прав людини. З 
часу прийняття в 1948 р. Загальної де-
кларації прав людини Асамблея прий-
няла численні декларації та конвенції 
з питань прав людини стосовно гено-
циду, расової дискримінації, апартеї-
ду, біженців, осіб без громадянства, 
прав жінок, рабства, шлюбу, дітей, мо-
лоді, іноземців, притулку, інвалідів і 
розумово неповноцінних осіб, кату-

вань, розвитку і соціального прогресу. 
Допоміжними органами Генеральної 
Асамблеї, які займаються питаннями 
прав людини і основних свобод, є: Спе-
ціальний комітет з питання про хід 
здійснення Декларації про надання не-
залежності колоніальним країнам і 
народам (Спеціальний комітет деко -
лонізації); Рада ООН з Намібії; Спе-
ціальний комітет проти апартеїду; 
Спеціальний комітет розслідування 
дій Ізраїлю щодо населення окупова-
них територій, що порушують права 
людини; Комітет здійснення невід’єм-
них прав палестинського народу.

Значну увагу питанням прав люди-
ни приділяє Економічна і соціальна 
рада, яка координує економічну і со-
ціальну діяльність ООН і пов’язаних з 
нею спеціалізованих установ і органі-
зацій. Відповідно до ст. 62 Статуту 
ООН вона може надавати рекомендації 
з метою заохочення становища і дотри-
мання прав людини та основних свобод 
для всіх. Вона може також підготувати 
для подання Генеральній Асамблеї 
проекти конвенцій і скликати міжна-
родні конференції з питань про права 
людини. Згідно зі ст. 68 Рада створює 
комісії в економічній і соціальній га-
лузях і для заохочення прав людини. 
За ст. 64 вона уповноважена “укладати 
угоди з членами Організації та зі спе-
ціалізованими установами з метою от-
римання від них доповідей про заходи, 
вжиті ними на виконання її власних 
рекомендацій і рекомендацій Гене-
ральної Асамблеї з питань, що нале-
жать до її компетенції”, а також пові-
домляти Генеральній Асамблеї свої за-
уваження щодо цих доповідей. Щодо 
розгляду питань про права людини, 
Рада створила Комісію з прав людини і 
Комісію, що займається становищем 
жінок. У свою чергу, Комісія з прав 
людини створила Підкомісію із запобі-
гання дискримінації та захисту мен-
шин. Комісія з прав людини, створена 
в 1946 р., стала головним органом з 
прав людини до компетенції якого 
увійшли найрізноманітніші питання, 
а саме: підготовка досліджень прав лю-
дини, рекомендацій і проектів міжна-
родних документів; виконання спе-
ціальних доручень Генеральної Асамб-
леї та Економічної і соціальної ради 
(серед них розгляд заяв про порушення 
прав людини і аналіз повідомлень 
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щодо таких порушень). Комісія тісно 
співпрацювала з усіма іншими органа-
ми ООН, до компетенції яких входили 
питання прав людини. Крім того, вона 
надавала допомогу Економічній і со-
ціальній раді у координації діяльності, 
пов’язаної з правами людини в межах 
системи ООН. Комісія також створила 
кілька допоміжних органів для вив-
чення проблем прав людини в конкрет-
них країнах і територіях та для вив-
чення питань, що перебувають у сфері 
компетенції цієї Комісії. Засновані 
були й такі групи: Спеціальна робоча 
група експертів з прав людини у пів-
денній частині Африки; Група трьох, 
створена відповідно до ст. 9 Міжнарод-
ної конвенції про припинення злочинів 
апартеїду і покарання за нього; Робоча 
група, що вивчає випадки постійного 
грубого порушення прав людини; Ро-
боча група, що займається питаннями 
недобровільного або насильницького 
зникнення; Робоча група урядових ек-
спертів права у розвитку; Робоча група 
для продовження загального аналізу з 
метою подальшого заохочення і роз-
витку поважання прав людини і основ-
них свобод. Крім того, Комісія активно 
використовувала різноманітні методи 
розгляду порушень прав людини: зби-
рання інформації групи експертів у 
складі спеціальних доповідачів, пред-
ставників чи інших осіб, призначених 
Комісією для вивчення ситуації в га-
лузі прав людини або в певних краї-
нах, таких як Афганістан, Чилі, Саль-
вадор, Гватемала, Ісламська Республі-
ка Іран, або у зв’язку з конкретними 
випадками порушення прав людини, 
наприклад зі стратою без судового 
розбору і безпідставними стратами, ре-
лігійною нетерпимістю, масовим від-
ходом та найманством. Комісія ство-
рювала також неофіційні робочі групи 
відкритого складу для сприяння їй у 
підготовці міжнародних декларацій і 
конвенцій, зокрема, проекту деклара-
цій про права осіб, які належать до на-
ціональних, етнічних, релігійних та 
мовних меншин, проекту конвенції 
про права дитини, проекту декларації 
про права і відповідальність окремих 
осіб, груп і організацій у справі заохо-
чення й захисту загальновизнаних 
прав людини та основних свобод.

У 1947 р. на своїй першій сесії Ко-
місія з прав людини заснувала Підко-

місію з попередження дискримінації 
та захисту меншин з метою: а) здійс-
нювати дослідження, особливо на ос-
нові Загальної декларації прав люди-
ни, і виробляти рекомендації Комісії з 
прав людини про запобігання будь-
якій дискримінації стосовно прав лю-
дини та основних свобод і захисту ра-
сових, національних, релігійних і 
мовних меншин; б) виконувати будь-
які інші функції, які можуть бути по-
кладені на неї Економічною і соціаль-
ною радою чи Комісією з прав людини. 
Підкомісія заснувала три робочі гру-
пи, які збираються перед кожною 
щорічною сесією для надання допомо-
ги у вирішенні деяких завдань: 1) ро-
бочу групу, що займається повідомлен-
нями (розглядає повідомлення щодо 
порушень прав людини і доводить до 
відома Підкомісії ті повідомлення, які 
найбільш очевидно свідчать про систе-
матичні вірогідно підтверджені грубі 
порушення прав людини); 2) робочу 
групу з питань рабства (розглядає події 
у сфері рабства та работоргівлі, в тому 
числі подібну до рабства практику, ек-
сплуатацію дитячої праці та проститу-
ції третіми особами); 3) робочу групу з 
питань корінного населення (розгля-
дає події у сфері захисту прав корінно-
го населення). Кожна робоча група по-
дає доповіді на розгляд Підкомісії. З 
приводу деяких питань, щодо вико-
нання функцій, Підкомісія приймає 
власні резолюції та рішення, з інших 
питань розробляє проекти резолюцій і 
рішень для розгляду Комісією з прав 
людини та Економічною і соціальною 
радою. Підкомісія подає Комісії до-
повідь про роботу кожної сесії.

У лютому 2006 р. на 60-й сесії ООН 
було прийнято резолюцію щодо ство-
рення нової Ради з прав людини за-
мість Комісії з прав людини. При цьо-
му Генеральний секретар ООН у пояс-
нювальній записці зазначив, що у 
сучасному вигляді Комісія хоч і має 
деякі сильні сторони і багату історію, 
проте її спроможність виконувати по-
ставлені завдання, які стоять поряд з 
нею, відстає від сучасних потреб. У 
1946 р. Економічною і соціальною ра-
дою було створено Комісію з питань 
становища жінок, у функції якої вхо-
дить: а) підготовка рекомендацій і до-
повідей Раді про підтримку прав жінок 
у політичній, економічній, громадсь-
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кій, соціальній галузях та сфері осві-
ти; б) винесення рекомендацій Раді з 
приводу найважливіших проблем (які 
потребують негайного розгляду) щодо 
прав жінок з урахуванням необхід-
ності застосування принципу рівності 
в правах чоловіків і жінок, а також у 
підготовці пропозицій з виконання 
цих рекомендацій.

Захистом прав людини, відпрацю-
ванням механізмів у цій сфері активно 
займаються органи, засновані від-
повідно до міжнародних конвенцій про 
права людини. У 1970 р. згідно зі ст. 8 
Міжнародної конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації було заснова-
но Комітет ліквідації расової диск-
римінації, який зобов’язаний: розгля-
дати доповіді про прийняті законо-
давства, вжиті судові, адміністративні 
чи інші заходи державами-учасниця-
ми, за допомогою яких втілюються в 
життя положення цієї Конвенції; вно-
сити пропозиції та загальні рекомен-
дації на підставі вивчення доповідей та 
іншої інформації; сприяти розв’язанню 
суперечок між державами-учасниця-
ми щодо застосування положень Кон-
венції; отримувати і розглядати пові-
домлення від окремих осіб у межах 
юрисдикції держав-учасниць, які виз-
нали компетенцію Комітету в цьому 
питанні. За потреби Комітет може при-
значити спеціальну узгоджувальну ко-
місію, яка надає свої послуги сторонам 
у суперечці щодо застосування Кон-
венції з метою мирного врегулювання 
цього питання на підставі дотримання 
положень Конвенції. Комісія подає 
Комітету доповідь, у якій зроблено 
висновки щодо всіх питань, що стосу-
ються фактичної сутності суперечок 
між сторонами, і виробляє рекоменда-
ції з метою мирного врегулювання су-
перечок. Відповідно до ст. 28 Міжна-
родного пакту про громадянські і полі-
тичні права у 1977 р. було створено 
Комітет прав людини, в обов’язки яко-
го згідно зі ст. 40–45 входило: вивчати 
доповіді держав-учасниць про вжиті 
заходи щодо втілення в життя прав, 
визнаних у Пакті, і щодо прогресу, до-
сягнутого у використанні цих прав; 
пересилати державам-учасницям свої 
доповіді й такі зауваження загального 
плану, які він вважає доцільними, ви-
конувати певні функції для врегулю-
вання спорів між державами-учасни-

цями стосовно виконання ними своїх 
обов’язків за Пактом, якщо ці держа-
ви визнають компетенцію Комітету; у 
разі потреби призначити спеціальну 
узгоджувальну комісію для надання 
послуг державам-учасницям супереч-
ки щодо виконання положень Пакту з 
метою миролюбного вирішення цього 
питання на основі дотримання поло-
жень цього Пакту. 

Згідно зі ст. 42 держава може в 
будь-який час заявити про визначення 
компетенції отримувати та розглядати 
повідомлення однієї з держав-учасни-
ць про те, що інша держава-учасниця 
не виконує своїх обов’язків за цим 
Пактом. Повідомлення, які передбача-
ються цією статтею, розглядаються на-
ступним чином: згідно з Факультатив-
ним протоколом до Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права 
окремі особи, які зробили заяву про те, 
що мало місце порушення будь-якого з 
прав, викладених у Пакті, були випро-
бувані та вичерпані всі доступні внут-
рішні засоби, можуть подати письмове 
повідомлення на розгляд Комітету 
прав людини. Такі повідомлення при-
ймаються Комітетом лише в тому ви-
падку, якщо держава-учасниця Пакту 
є також учасницею Факультативного 
протоколу. Комітет розглядає повідом-
лення у світлі всієї письмової інформа-
ції, поданої особою і зацікавленою дер-
жавою-учасницею, і подає свої мірку-
вання відповідній державі-учасниці та 
авторові повідомлення.

У 1985 р. Економічною і соціаль-
ною радою засновано Комітет еконо-
мічних, соціальних і культурних прав, 
який вивчає доповіді, подані йому дер-
жавами — учасницями Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і куль-
турні права 1966 р., про вжиті ними 
заходи і досягнутий прогрес у дотри-
манні прав, визнаних у Пакті, а також 
сприяє Економічній і соціальній раді у 
виконанні нею функцій контролю за 
здійсненням Пакту шляхом внесення 
пропозицій і рекомендацій загального 
характеру на підставі розгляду допові-
дей, що подаються державами-учасни-
цями та зацікавленими спеціалізова-
ними установами.

У 1982 р. згідно зі ст. 17 Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції жінок було засновано Комітет лікві-
дації дискримінації жінок, головне за-
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вдання якого — розгляд доповідей про 
досягнутий прогрес щодо втілення в 
життя Конвенції. Комітет щороку по-
дає доповіді про свою діяльність Гене-
ральній Асамблеї через Економічну і 
соціальну раду. Він може висувати 
пропозиції та загальні рекомендації на 
підставі вивчення доповідей та інфор-
мацій, які отримує від держав-учасни-
ць. У 1987 р. відповідно до ст. 17 Кон-
венції проти катувань та інших жорс-
токих, нелюдських або принижуючих 
людську гідність видів поведінки чи 
покарання було створено Комітет про-
ти катувань. Ст. 19–24 Конвенції виз-
начають функції Комітету: 1) вивчен-
ня доповідей держав-учасниць про 
вжиті ними заходи щодо втілення в 
життя положень Конвенції; здійснен-
ня конфіденційних розслідувань у разі 
обґрунтування фактів систематичних 
катувань на території держави-учас-
ниці; 2) вирішення суперечок щодо до-
тримання положень Конвенції між дер-
жавами-учасницями за умови, що 
вони визнали компетенцію Комітету 
проти катувань у здійсненні цих функ-
цій; 3) у разі потреби призначає спе-
ціальну узгоджувальну комісію для 
надання послуг державам-учасницям з 
метою миролюбного вирішення спорів 
між ними; 4) розглядає повідомлення, 
що надходять від окремих осіб або від 
їхнього імені, які перебувають під 
юрисдикцією держав-учасниць (у та-
ких повідомленнях ці особи заявляють 
що вони є жертвами порушень поло-
жень Конвенції, за умови, що певні 
дер жави-учасниці визнають компетен-
цію Комітету в цій галузі); 5) подає 
щорічні звіти про свою діяльність дер-
жавам-учасницям та Генеральній 
Асамблеї ООН. Питаннями прав люди-
ни займаються також: Рада Безпеки, 
Комісія Міжнародного права, Міжна-
родний Суд, Секретаріат ООН. Одним 
із структурних підрозділів Секретаріа-
ту є Центр прав людини, у функції 
якого входить: 1) надання послуг Сек-
ретаріату ООН і допоміжним підрозді-
лам, необхідним органам ООН, які 
займаються правами людини; 2) керу-
вання програмами консультативного 
обслуговування і технічної допомоги у 
сфері прав людини; 3) координування 
зв’язків щодо прав людини з неурядо-
вими організаціями, іншими організа-
ціями та засобами масової інформації. 

У межах своєї компетенції займаються 
правами людини Управління Верхов-
ного комісара ООН у справах біженців, 
а також чотири спеціалізовані устано-
ви системи ООН: Міжнародна органі-
зація праці, Організації Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культу-
ри, Всесвітня організація охорони 
здоров’я та Продовольча і сільськогос-
подарська організація Об’єднаних На-
цій. Згідно зі ст. 71 Статуту ООН Еко-
номічна і соціальна рада уповнова жена 
вживати належні заходи для консуль-
тації з неурядовими організаціями, за-
цікавленими в тих питаннях, які нале-
жать до її компетенції.

Механізм у галузі прав людини. Права людини 
в Україні. — К., 1994; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 2005.

О. Антонюк

Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права 
1966 р. — основоположний міжнарод-
но-правовий документ у галузі міжна-
родного захисту громадянських (осо-
бистих) і політичних прав і свобод лю-
дини. Прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН у резолюції 2200 А 
(ХХІ) від 16 грудня 1966 р., набрав 
чинності 23 березня 1976 р., через три 
місяці з дня депонування у Генераль-
ного секретаря ООН 35-ї ратифікацій-
ної грамоти чи документа про приєд-
нання, як це передбачено в ст. 49. Ук-
раїна ратифікувала документ у 1973 р. 
За структурою складається з преамбу-
ли, 3 частин, 53 статей і 2 Факульта-
тивних протоколів. У преамбулі Пакту 
вказується на зобов’язання держав 
відповідно до принципів, проголоше-
них Статутом ООН, заохочувати права 
людини, нагадується про те, що кожна 
окрема людина повинна домагатися 
заохочення і дотримання цих правил, 
також визначається, що згідно із За-
гальною декларацією прав людини 
ідеал вільної людської особи, яка ко-
ристується громадянською і політич-
ною свободою і свободою від страху та 
нестатків, можна здійснити, тільки 
якщо будуть створені такі умови, за 
яких кожен може користуватися свої-
ми економічними, соціальними і куль-
турними правами, так само, як і свої-
ми громадянськими і політичними 
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правами. У ст. 1 зафіксовано, що усі 
“народи мають право на самовизначен-
ня. На підставі цього права вони віль-
но встановлюють свій політичний ста-
тус і вільно забезпечують свій еконо-
мічний, соціальний і культурний 
розвиток... Для досягнення своїх цілей 
можуть вільно розпоряджатися своїми 
природними багатствами і ресурсами 
без шкоди для будь-яких зобов’язань, 
що випливають з міжнародного еконо-
мічного співробітництва, заснованого 
на принципі взаємної вигоди, та з 
 міжнародного права”. Відповідно до 
Пакту, кожна держава-учасниця зобо-
в’язується поважати і забезпечувати 
всім особам, що перебувають у межах її 
території та під її юрисдикцією, права, 
визнані в цьому Пакті, без будь-якої 
різниці щодо раси, кольору шкіри, 
статі, мови, релігії, політичних чи ін-
ших переконань, національного чи со-
ціального походження, майнового ста-
ну, народження чи іншої обставини 
(п. 1 ст. 2). У ст. 3 підтверджується рів-
не для чоловіків і жінок право користу-
ватися всіма громадянськими і політич-
ними правами, передбаченими в цьому 
Пакті. У документі відзначається, що в 
разі надзвичайного стану в державі, за 
якого життя нації перебуває під загро-
зою і про наявність якого офіційно про-
голошується, держави-учасниці мо-
жуть вживати заходів, відступаючи від 
своїх зобов’язань за цим документом, 
тільки такою мірою, в якій це диктуєть-
ся гостротою становища, за умови, що 
такі заходи не є сумісними з іншими 
зобов’язаннями за міжнародним пра-
вом і не тягнуть за собою дискримінації 
виключно на основі раси, кольору шкі-
ри, статі, мови, релігії чи соціального 
походження (п. 1 ст. 4). Ст. 5 констатує 
гарантії від порушення чи безпідстав-
ного обмеження будь-якого права лю-
дини чи будь-якої з основних свобод, а 
також від неправильного тлумачення 
якогось положення Пакту з метою ви-
правдання порушення якогось права 
чи свободи більшою мірою, ніж це пе-
редбачається в цьому документі. Вона 
також перешкоджає обмеженню з боку 
дер жав щодо вже існуючих прав на їх-
ніх територіях під тим приводом, що в 
Пакті не визнаються такі права або 
визнаються в меншому обсязі.

Більша частина визначальних по-
ложень документа присвячена захисту 

традиційних громадянських (особис-
тих) і політичних прав, які сформульо-
вані у Загальній декларації прав люди-
ни 1948 р. і закріплені в Пакті. Зокре-
ма, ст. 6–27 передбачають захист права 
на життя (ст. 6) і стверджують, що ніх-
то не повинен зазнавати катувань чи 
жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує людську гідність, виду 
поводження чи покарання (ст. 7), що 
ніхто не повинен утримуватися в рабс-
тві; що рабство і работоргівля заборо-
няються, що ніхто не повинен утриму-
ватися в підневільному стані або зазна-
вати примусу до підневільної праці 
(ст. 8), що ніхто не повинен зазнавати 
безпідставного арешту або утримува-
тися під охороною (ст. 9), що з усіма 
особами, позбавленими волі, треба по-
водитися гуманно (ст. 10), що ніхто не 
повинен позбавлятися волі тільки на 
тій підставі, що людина неспроможна 
виконувати якісь договірні зобов’я-
зання (ст. 11).

Пакт проголошує свободу пересу-
вання і свободу вибору місця прожи-
вання (ст. 12) та обмеження, які по-
винні бути встановлені стосовно ви-
силки іноземців, які на законних 
підставах перебувають на території 
якоїсь держави-учасниці (ст. 43). Його 
статті містять досить детальні поло-
ження про рівність перед судами і три-
буналами та про гарантії в криміналь-
ному і цивільному процесах (ст. 14). 
Вони також передбачають заборону 
ретроактивного застосування кримі-
нального законодавства (ст. 15), вста-
новлюють право кожної людини, де б 
вона не перебувала, на визнання її 
правосуб’єктності (ст. 16) і фіксують 
заборону безпідставного чи незаконно-
го втручання в особисте і сімейне жит-
тя людини, безпідставного чи незакон-
ного посягання на недоторканність її 
житла чи таємницю її кореспонденції 
(ст. 17). Крім цього статті передбача-
ють захист права на свободу думки, 
совісті й релігії (ст. 18) та права дотри-
муватися своїх думок і на вільне їх ви-
раження (ст. 19). Проголошують забо-
рону будь-якої пропаганди війни і 
 всіляких виступів на користь націо-
нальної, расової чи релігійної нена-
висті, що є підбурюванням до диск-
римінації, ворожнечі чи насильства 
(ст. 20). Визнають право на мирні 
зібрання (ст. 21) і право на свободу асо-
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ціацій (ст. 22). Вони визнають також 
право чоловіків і жінок, які досягли 
шлюбного віку, брати шлюб та створю-
вати сім’ю і принцип рівності прав і 
обов’язків подружжя стосовно шлюбу 
під час подружнього життя та при 
розриві шлюбу (ст. 23). Встановлюють 
заходи щодо захисту прав дітей (ст. 24) 
і визнають право кожного громадяни-
на брати участь у державних справах 
своєї країни (ст. 25). Вони зазначають, 
що всі люди рівні перед законом і ма-
ють право на законний рівний захист 
(ст. 26). Передбачають заходи щодо за-
хисту осіб, які належать до таких ет-
нічних, релігійних чи мовних меншин, 
які можуть існувати на території дер-
жав-учасниць Пакту (ст. 27). Ст. 28 
констатує, що для контролю за вико-
нанням положень Пакту створюється 
Комітет прав людини, до складу якого 
входять 18 членів. У ст. 29–45 визна-
чені порядок його формування і функ-
ціонування. Перший Факультативний 
протокол до Пакту був прийнятий од-
ночасно з Пактом і набув чинності 23 
березня 1976 р., а для України — 25 
жовтня 1991 р. Цей документ надав 
можливість Комітету прав людини, 
створеному відповідно до положень 
Пакту, отримувати і розглядати пові-
домлення осіб, які стверджують, що 
вони є жертвами порушень якихось із 
прав, викладених у Пакті. Відповідно 
до ст. 1 Протоколу держава-учасниця 
Пакту, яка стає учасницею Протоколу, 
визнає компетенцію Комітету прав лю-
дини отримувати і розглядати пові-
домлення від підпорядкованих її юрис-
дикції осіб, які стверджують, що вони 
є жертвами порушення цією державою 
якихось прав, викладених у Пакті. 
Особи, які стверджують це і які вичер-
пали всі можливі внутрішні засоби 
правового захисту, можуть подавати 
на розгляд Комітету письмове повідом-
лення (ст. 2). Повідомлення, які Комі-
тет визнає прийнятними (крім ст. 2, 
умови визнання прийнятності викла-
дені в ст. 3 і 5), доводяться до відома 
держави, яка бере участь у Протоколі і 
яка, як стверджується, порушує якесь 
положення Пакту. Ця держава повин-
на протягом шести місяців подати Ко-
мітету письмові пояснення чи заяви, 
які роз’яснюють це питання, і повідо-
мити про будь-які заходи, якщо вони 
мали місце і були вжиті цією держа-

вою ст. (4). Комітет прав людини роз-
глядає прийнятні повідомлення на за-
критих засіданнях з урахуванням усіх 
письмових даних, представлених йому 
окремою особою і зацікавленою держа-
вою-учасницею. Після цього він пові-
домляє свої міркування державі-учас-
ниці та особі (ст. 5). Короткий звіт про 
його діяльність відповідно до Факуль-
тативного протоколу включається у 
доповідь, яку він щороку подає Гене-
ральній Асамблеї через Економічну і 
Соціальну Раду (ст. 6). 20 листопада 
1989 р. Генеральна Асамблея ООН 
прийняла другий Факультативний 
протокол Пакту, згідно з яким держа-
ви, які погодилися його підписати, 
відмовляються від застосування смерт-
ної кари (набув чинності 1991 р.)

О. Антонюк 

Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні і культурні пра-
ва — основоположний міжнародно-
правовий документ у галузі міжнарод-
ного захисту економічних, соціальних 
і культурних прав та основних свобод 
людини. Прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН в резолюції 2200 А 
(ХХІ) від 16 грудня 1996 р., набрав 
чинності 3 січня 1976 р., через три мі-
сяці від дня депонування у Генераль-
ного секретаря ООН 35-ї ратифікацій-
ної грамоти або документа про приєд-
нання, як це передбачено ст. 27. 
Ратифікований Україною у 1973 р. 
Пакт складається з преамбули та 31 
статті. У його преамбулі, як і в преам-
булі Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права, звертається 
увага на зобов’язання держав відповід-
но до Статуту Організації Об’єднаних 
Націй заохочувати права людини, на-
гадується про те, що кожна окрема лю-
дина повинна домагатися заохочення і 
дотримання цих прав, також визнаєть-
ся, що згідно із Загальною деклара-
цією прав людини ідеал вільної людсь-
кої особистості, яка користується гро-
мадянською і політичною свободою та 
свободою від страху і нестатків, може 
бути втілений у життя тільки тоді, 
коли будуть створені такі умови, за 
яких кожен може користуватись свої-
ми економічними, соціальними і куль-
турними правами, так само як і своїми 
громадянськими і політичними права-
ми. Також автентичним у двох пактах 
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є положення, викладене у ст. 1, де за-
значено, що право на самовизначення 
є загальним, і міститься заклик до всіх 
держав заохочувати здійснення і пова-
жання цього права. В обох Пактах мо-
виться, що “всі народи мають право на 
самовизначення”, і додається, що “на 
підставі цього права вони вільно вста-
новлюють свій політичний статус і 
вільно забезпечують свій економічний, 
соціальний і культурний розвиток”. 
У ст. 3 підтверджується рівне для чо-
ловіків і жінок право користування 
всіма правами людини і пропонується 
державам здійснювати цей принцип 
практично. Ст. 5 передбачає гарантії 
від порушення чи безпідставного обме-
ження будь-якого права людини чи 
будь-якої із основних свобод. У ст. 6–
15 визнається “право на працю, що 
включає право кожної людини дістати 
можливість заробляти собі на життя 
працею, яку вона вільно обирає або на 
яку вона вільно погоджується, і дер-
жави зроблять належні кроки до забез-
печення цього права” (ст. 6); “право 
кожного на справедливі і сприятливі 
умови праці, включаючи, зокрема: 
а) винагороду, що забезпечувала б як 
мінімум усім трудящим: І) справедли-
ву зарплату і рівну винагороду за пра-
цю рівної цінності без будь-якої різни-
ці, причому, зокрема, жінкам повинні 
гарантуватись умови праці, не гірші 
від тих, якими користуються чолові-
ки, з рівною платою за рівну працю; 
II) задовільне існування для них самих 
та їхніх сімей відповідно до постанов 
цього Пакту; б) умови роботи, що від-
повідають вимогам безпеки та гігієни; 
в) однакову для всіх можливість про-
сування в роботі на більш високі сту-
пені виключно на підставі трудового 
стажу і кваліфікації; г) відпочинок, 
дозвілля і розумне обмеження робочо-
го часу та оплачувану періодичну від-
пустку, так само, як і винагороду за 
святкові дні” (ст. 7); “право кожної 
людини створювати для здійснення і 
захисту своїх економічних та соціаль-
них інтересів професійні спілки і всту-
пати до них на свій вибір при єдиній 
умові дотримання правил і відповідної 
організації. Користування зазначеним 
правом не підлягає жодним обмежен-
ням, крім тих, які передбачено зако-
ном і які є необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтерсах державної 

безпеки чи громадського порядку або 
для захисту прав і свобод інших” (ст. 
8); “право кожної людини на соціальне 
забезпечення, включаючи соціальне 
страхування” (ст. 9); “право сімей, ма-
терів, дітей і підлітків на якнайширшу 
охорону і допомогу” (ст. 10); “право 
кожного на достатній життєвий рівень 
для нього і його сім’ї, що включає до-
статнє харчування, одяг і житло, і на 
неухильне поліпшення умов життя... 
та... основне право кожної людини на 
свободу від голоду”, для цього дер жави 
повинні вживати необхідних заходів 
індивідуально і в порядку міжнарод-
ного співробітництва, які б включали 
проведення конкретних програм, для 
того, щоб: а) поліпшити методи вироб-
ництва, зберігання і розподілу продук-
тів харчування шляхом широкого ви-
користання технічних і наукових 
знань, поширення знань про принци-
пи харчування і вдосконалення або ре-
форми аграрних систем так, щоб до-
сягти найбільш ефективного освоєння 
і використання природних ресурсів, і 
б) забезпечити справедливий розподіл 
світових запасів продовольства від-
повідно до потреб і з урахуванням про-
блем країн як імпортуючих, так і екс-
портуючих харчові продукти” (ст. 11); 
“право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічно-
го здоров’я... Заходи, яких повинні 
вжити держави-учасниці цього Пакту 
для повного здійснення цього права, 
включають ті, які є необхідними для: 
а) забезпечення скорочення мертвона-
роджуваності та дитячої смертності і 
здорового розвитку дитини; б) поліп-
шення всіх аспектів гігієни зовнішньо-
го середовища і гігієни праці в про-
мисловості; в) запобігання і лікування 
епідемічних, ендемічних, професійних 
та інших хвороб і боротьби з ними; 
г) створення умов, які б забезпечували 
всім медичну допомогу і медичний дог-
ляд у разі хвороби” (ст. 12); “право 
кожної людини на освіту”, держави-
учасниці Пакту “погоджуються, що 
освіта повинна спрямовуватись на пов-
ний розвиток людської особи та усві-
домлення її гідності і повинна зміцню-
вати повагу до прав людини і основних 
свобод… освіта повинна дати мож-
ливість усім бути корисними учасни-
ками вільного суспільства, сприяти 
взаєморозумінню, терпимості і дружбі 
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між усіма націями і всіма расовими, 
етнічними та релігійними групами і 
сприяти роботі Організації Об’єднаних 
Націй по підтриманню миру” (ст. 13–
14); “право кожної людини на: 
а) участь у культурному житті; б) ко-
ристування результатами наукового 
прогресу та їх практичне застосуван-
ня; в) користування захистом мораль-
них і матеріальних інтересів, що вини-
кають у зв’язку з будь-якими науко-
вими, літературними чи художніми 
працями, автором яких вона є” 
(ст. 15).

Контроль за реалізацією положень 
Пакту був покладений безпосередньо 
на Економічну і Соціальну раду ООН. 
Держави повинні періодично подавати 
до Ради доповіді про виконання ними 
положень цього документа через Гене-
рального секретаря ООН (ст. 15–25). 
28 травня 1985 р. Рада створила Комі-
тет з економічних, соціальних та куль-
турних прав, до складу якого увійшло 
18 незалежних експертів, які призна-
чаються державами-учасницями. Го-
ловним завданням Комітету є поглиб-
лений ретельний контроль за дотриму-
ванням основних положень Пакту, їх 
імплементації в національні законо-
давства держав-учасниць. Функціонує 
Комітет з 1987 р. у м. Женева (Швей-
царія) і щороку надає доповіді Раді про 
хід виконання державами-учасницями 
положень Пакту.

О. Антонюк 

Міжнародні фінансові центри 
(МФЦ) − фінансово-самостійні органі-
зації, які включають: Міжнародний 
валютний фонд (МВФ) і Світовий банк 
(СБ), у складі якого — Міжнародний 
банк реконструкції і розвитку (МБРР), 
Міжнародна асоціація розвитку 
(МАР), Міжнародна фінансова корпо-
рація (МФК) і Багатостороннє агентс-
тво з гарантій інвестицій (БАГІ). Ці 
організації підпорядковані Раді уп-
равляючих Світового банку, мета яко-
го — фінансування економічного роз-
витку.

У світі існує кілька регіональних 
банків розвитку, з яких найважливі-
шими для України є: Європейський 
банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), 
а також Паризький (18 країн-креди-
торів) і Лондонський (600 західних ко-
мерційних банків) клуби-кредитори.

Ідея створення єдиного СБ, який би 
диктував національним урядам еко-
номічну політику, вперше була озву-
чена американським економістом 
Дж. Кейнсом ще в період Великої де-
пресії 30-х років ХХ ст., коли тисячі 
банків збанкрутували й багато країн 
світу відмовилися від золотого стан-
дарту при встановленні курсу валют.

1942 року американські вчені-еко-
номісти разом з Міністерством економі-
ки США почали розробляти основи по-
воєнної міжнародної валютної системи. 
Щоб прибрати до рук економіку в мас-
штабах планети, були створені міжна-
родні фінансові структури: МВФ і СБ. 
Вони відомі як бреттон-вудські інсти-
тути за назвою містечка Бреттон-Вудс, 
штат Нью-Гемпшир, США, де в липні 
1944 р. були засновані представниками 
44 країн. Штаб-квартира обох організа-
цій розташована у Вашингтоні.

У 1944 р. на міжнародній валютно-
фінансовій конференції в Бреттон-Вуд-
сі, в якій взяв участь і представник 
СРСР, тодішній посол Радянського Со-
юзу в Америці А. Громико, США за-
пропонували свою валюту як світовий 
стандарт. Фактично це означало, що 
США стають головним емісійним цент-
ром світу, отримуючи можливість пе-
рекладати тягар своєї інфляції на інші 
держави світу.

МВФ, до складу якого входило 
39 країн, розпочав свою діяльність у 
травні 1946 р. Учасником організації 
може стати кожна країна, яка здійс-
нює самостійну політику і готова виз-
нати права й обов’язки, передбачені 
статутом МВФ. Джерелом фінансових 
ресурсів МВФ є статутний капітал, що 
формується за рахунок внесків країн-
членів в обсязі наданих їм квот, а та-
кож накопичення від кредитної діяль-
ності. Вступаючи до МВФ, кожна краї-
на вносить певну суму, що має назву 
внеску за квотою і є своєрідним членсь-
ким внеском. Чим більший внесок ро-
бить країна, тим більший кредит вона 
може отримати. Розмір квот пере-
глядається кожні 5 років і може бути 
збільшений чи зменшений. У 1945 р. 
35 країн — членів МВФ внесли 
7,6 млрд доларів США. Частка СРСР 
у МВФ визначалася сумою в 1,2 млрд 
доларів і була третьою за величиною 
після частки США і Великої Британії. 
У березні 1945 р. спеціальна комісія 
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Раднаркому схвалила членство СРСР в 
обох нових організаціях. Однак у по-
дальшому СРСР відмовився від вступу 
до цих організацій. 29 грудня 1945 р. 
В. Молотов повідомив американській 
стороні, що радянський уряд не вва-
жає за можливе підписати документи, 
прийняті в Бреттон-Вудс. Країни — 
учасники бреттон-вудської конферен-
ції в США підписали угоду, за якою 
після війни вони брали на себе 
зобов’язання ввести конвертованість 
своїх валют. Радянському Союзу дове-
лося б відмінити монополію зовніш-
ньої торгівлі, тому Й. Сталін вважав ці 
умови неприйнятними, і влітку 1947 р. 
відкинув американський “план Мар-
шалла”, роз роб лений для повоєнної 
Європи, як “абсолютно незадовільний 
і не здатний привести до жодних пози-
тивних результатів”. На противагу 
цьому “плану” було створено радянсь-
кий блок, і СРСР змусив вийти з МВФ 
у 1950 р. Польщу, а в 1954 р. — Чехо-
словаччину.

Нині членами МВФ є вже 182 краї-
ни. 1992 р. до МВФ було прийнято 
країни колишнього СРСР, у тому числі 
й Україну. Станом на 1992 р. члени 
МВФ виплатили понад 130 млрд до-
ларів. США мають найбільший внесок 
у МВФ, який становить 18 відсотків 
від загальної суми квот (41 млрд до-
ларів); Маршаллові Острови мають 
найменшу квоту і внесли лише 3,9 млн 
доларів. Тому сьогодні США мають 
майже 265 тис. голосів, а Маршаллові 
Острови — тільки 275 голосів. Квоту 
країн колишнього Радянського Союзу 
було визначено в обсязі 5,05 %, з яких: 
3 % припадає на Росію, 0,7 % — на 
Україну. Інтереси України у МВФ та 
СБ захищають Нідерланди, які виз-
нано країною-опікуном нашої держави 
у зазначених міжнародних організа-
ціях.

Країни — члени МВФ можуть ви-
йти з цієї організації. У минулому та-
ким правом скористалися Куба, Чехо-
словаччина, Індонезія й Польща. Піз-
ніше ці країни, за винятком Куби, 
переглянули своє рішення і знову всту-
пили до МВФ.

У 1982 р. провідні банки з Уолл-
стріт і уряд США дійшли спільного 
висновку про необхідність створення 
для кожної країни-боржника умов гра-
ничного тиску для отримання боргів.

Тиск на українську владу полягає у 
вимогах МВФ скасувати державні до-
тації на житлово-комунальні послуги, 
що по суті є втручанням у внутрішні 
справи держави. Указом від 30 вересня 
1999 р. Президент Л. Кучма дав розпо-
рядження Кабінету Міністрів і облас-
ним державним адміністраціям на під-
готовку до переходу на повну оплату 
вартості житлово-комунальних послуг. 

Залежність від фінансової допомоги 
США, МВФ та інших фінансових уста-
нов фактично тримають у рабстві Ко-
мітету 300 зарубіжні країни. Населен-
ня країн, яким надається така допомо-
га, отримує жалюгідні копійки, а 
основна частина осідає в кишенях дер-
жавних лідерів, які дозволяють фінан-
совим корпораціям викачувати з краї-
ни їхні природні ресурси. Прикладом 
того, як здійснюється іноземний конт-
роль над сировинними ресурсами краї-
ни, в цьому разі — над високоякісною 
хромовою рудою, є Зімбабве (колишня 
Родезія) — лідер Мугабе. Усі сировин-
ні запаси Зімбабве повністю контролює 
компанія Lonrho, гігантський конгло-
мерат, яким управляє від імені своєї 
кузини, королеви Єлизавети ІІ, впли-
вовий член Комітету 300 Ангус Олігві. 
Країна все глибше поринає у бідність і 
жебрацтво, незважаючи на 300 млн до-
ларів допомоги США. Lonrho — моно-
поліст на родезійський хром і може 
встановлювати будь-яку ціну на нього. 
За режиму Сміта підтримувався ро-
зумний рівень цін, доки до влади не 
прийшов Мугабе. Так, і за чотирнад-
цятирічного правління Яна Сміта в 
країні були проблеми, але після його 
усунення рівень безробіття зріс у 
4 рази, і нині Зімбабве перебуває у 
стані хаосу й фактичного банкрутства. 
Мугабе отримував достатню допомогу 
від США (майже 300 млн доларів 
щорічно) — і що ж? Він побудував собі 
три готелі на Лазурному березі у Фран-
ції, в Кап Ферат і Монте-Карло, а на-
род страждає від хвороб, безробіття й 
недоїдання, не кажучи вже про режим 
жорстокої диктатури, що придушує 
будь-який протест. Порівнюючи це з 
режимом Яна Сміта, який ніколи не 
просив і не отримував ні цента допомо-
ги від жодної країни, — стає зрозумі-
лим, що іноземна допомога є потуж-
ним засобом контролю над Зімбабве. 
Втім, як і над іншими країнами світу.
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Можна впевнено говорити, що кош-
ти МВФ пропонуються різним країнам 
як своєрідна приманка. Після того, як 
розглядається ситуація в якійсь країні 
й оцінюються її труднощі, спеціалісти 
Фонду готують рекомендації урядові 
країни, що, на їхню думку, має бути 
змінено в її діяльності. Країна-борж-
ник, якщо хоче отримати хоч невели-
кий кредит від іноземного банку, зму-
шена обмежити свій імпорт до певного 
мінімуму, різко скоротити державні 
витрати, насамперед усі субсидії на ос-
новні продовольчі та інші соціально 
важливі товари. Це робиться з метою 
встановлення в країні стану соціально-
го напруження. При цьому найваж-
ливішою вимогою є обов’язкова де-
вальвація місцевої валюти.

Внаслідок такої політики, “радять” 
аналітики МВФ, стане значно цінні-
шим і привабливішим власний експорт 
на світові ринки. Насправді ж імпорт-
ні товари стають дорожчими, а забор-
гованість збільшується. Наступний 
етап — це втягування країни у всесвіт-
ню програму заборгованості. Таким 
чином банки-кредитори забезпечують 
собі виключні права на перспективу в 
цій країні. Водночас підраховуються 
лихварські відсотки, які постійно 
зростають, й амортизація. Поступово 
МВФ перетворився на міжнародну еко-
номічну поліцію на службі у великих 
приватних банків. Кожна країна зму-
шена йти на кабальні умови отриман-
ня кредитів і виплати заборгованостей 
МВФ.

Згідно з даними СБ, між 1980 і 
1986 р. у приватні банки-кредитори 
надійшли прибутки за лихварськими 
процентами в сумі 326 млрд доларів із 
109 країн-боржників. За той самий 
проміжок часу було повернено боргів 
на суму 332 млрд доларів. Загальна 
сума надходжень до приватних банків-
кредиторів становить 658 млрд до-
ларів, а початкові боргові зобов’язання 
становили всього 430 млрд доларів. До 
того ж 109 країн все ще залишалися 
винними банкам-кредиторам додатко-
во 882 млрд доларів.

Спільні дії неймовірно завищених 
лихварських процентних ставок і 
збільшення обмінних курсів націо-
нальних валют надали приватним бан-
кам нескінченний кругообіг грошей за 
заборгованостями.

Боголюбов Н.  Тайные общества ХХI века. — 
СПб., 2003; Сенченко М. І. Латентні структури сві-
тової політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Мова державна — мова, яка є ос-
новою інформаційної системи держави 
і виступає одним із символів націо-
нально-культурного і державного су-
веренітету. Статус М. д. мають лише 
окремі мови тієї чи тієї держави. Це 
залежить від багатьох чинників і об-
ставин — типу держави, національно-
культурних традицій, впливу інших 
держав тощо.

У моноетнічній національній дер-
жаві М. д. є мова корінної титульної 
нації. Україна фактично є саме такою 
державою, тому українська мова 
виступає державною, що й закріплено 
в ст. 10 Конституції України, яка на-
була чинності 28 червня 1996 р. Проте 
норма цієї статті поки що лише декла-
рація. У державах-націях, таких як 
США, державною мовою виступає анг-
лійська мова — мова більшості амери-
канського національного конгломера-
ту. У випадку держави-конфедерації 
може бути кілька М. д., що, напри-
клад, має місце у Швейцарії. Статус 
М. д. закріплено за німецькою мовою в 
одних кантонах, а за французькою — в 
інших. Загалом у цій державі функціо-
нують три М. д. У державах-імперіях, 
які завжди є поліетнічними, мова 
панівної нації має статус М. д. (англій-
ська мова у Британській імперії, росій-
ська — в Російській, німецька — в Ні-
мецькій тощо). Стосовно мов інших на-
цій імперська мовна політика у своїй 
основі носить репресивний характер. 
Насамперед забороняється публічне 
використання мов корінних етносів 
(наприклад української мови в Росій-
ській імперії, а фактично і в СРСР). 
Використовується й інший метод — 
шляхом асиміляції знищується той чи 
той етнос, що автоматично означає 
знищення його мови. 

Юридичний статус М. д. передбачає 
її повне й беззастережне використання 
у всіх сферах життя держави і в спіл-
куванні її громадян на публічному рів-
ні. Однак на практиці цей статус у ба-
гатьох країнах відверто ігнорується, 
або розмивається безліччю формаль-
них застережень чи протиправних об-
межень. Яскравим прикладом цього 
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може бути Україна, де статус М. д. 
було надано українській мові згідно із 
“Законом про мови в УРСР”, ухвалено-
му Верховною Радою УРСР ще 28 жовт-
ня 1989 р. На реалізацію його статей у 
повному обсязі відводилося 10 років. 
Цей час вже давно минув, проте ук-
раїнська мова не тільки не стала дер-
жавною, а й опинилася перед загрозою 
усунення зі сфери публічного вико-
ристання. В Україні розгорнулася ша-
лена пропагандистська кампанія з 
боку окремих парламентських фрак-
цій Верховної Ради, деяких політич-
них партій, представницьких органів 
місцевого самоврядування з метою на-
дання російській мові статусу “другої 
державної” або “офіційної”, чи при-
наймні так званої регіональної. Цей 
процес активно й відверто підтриму-
ють представники найвищих органів 
державної влади Російської Федерації 
аж до її президента включно, що по 
суті означає зазіхання на державний 
суверенітет України і замах на існу-
вання української нації. Такі дії не мо-
жуть бути виправданими посиланнями 
на “загальнолюдські інтереси”, “права 
людини” чи забаганки “національних 
меншин”. Відтак питання набуття ук-
раїнською мовою статусу М. д. пере-
творюється на одну із засадних про-
блем національної безпеки української 
нації і держави.

Мала  енциклопедія етнодержавознавства. 
/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Ко- Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К.,1996.

Г. Мусієнко

Мова офіційна (від лат. officium — 
служба) — поширений у багатьох краї-
нах термін, що в більшості випадків 
відповідає українському терміну “мо-
ва державна”. У прямому сенсі він ви-
користовується у випадках, коли 
йдеться про мову урядових чи службо-
вих документів інших державних або 
недержавних інституцій. М. о. виріз-
няється лаконізмом висловлювань, 
специфікою стилю і особливою фор-
мою викладу думок. Іноді цей термін 
вживається в переносному значенні — 
мова формальна, суха, “казенна”. Од-
нак у будь-яких випадках М. о. є внут-
рішньою складовою “мови державної”. 
Це означає, що в Україні офіційною і 

державною є українська мова. Те саме 
стосується й інших країн — Німеччи-
ни, Франції, Японії тощо. В окремих 
випадках термін “офіційна” і “держав-
на” мови можуть не збігатися. Напри-
клад, коли урядові документи готу-
ються з використанням однієї з міжна-
родних офіційних мов і надсилаються 
до міжнародних організацій типу 
ООН, ЮНЕСКО тощо. В такий спосіб 
суб’єкти міжнародної політики уника-
ють проблем різнотлумачення доку-
ментів. Законодавча неврегульова-
ність використання терміна “М. о.” 
часто стає предметом політичних спе-
куляцій у мовній сфері. Так було в 
СРСР, де перед його розпадом з’явився 
закон про надання російській мові ста-
тусу офіційної. Це було зроблено з ме-
тою запобігти наданню українській 
мові статусу державної в колишній 
УРСР. Маніпулювання мовним питан-
ням в Україні триває й нині. Це 
робиться з метою втягти Україну і 
українську націю в ярмо неоко-
лоніалізму чи глобального імперіаліз-
му, прикриваючись різними конвен-
ціями та хартіями.

Г. Мусієнко

Мова рідна — мова народу, що від-
дзеркалює особливості менталітету і 
світогляду, риси характеру і генетич-
ну пам’ять етносу у процесі історично-
го розвитку. Упродовж віків з поколін-
ня в покоління вона передається лю-
дині безпосередньо від батьків. Відтак 
М. р. залежить від генетичних фено-
менів людської природи і лише незнач-
ною мірою від соціальних. Для конк-
ретної особи М. р. є мова батьків у разі, 
якщо батько і мати належать до одного 
етносу (моноетнічний шлюб). Якщо 
шлюб різноетнічний, тоді дитина оби-
рає за рідну мову одного з батьків. Тут 
вже має місце лінгвороздвоєння, відо-
ме в науці під назвою біфуркація. В ін-
ших можливих варіантах генетична 
природа рідної мови втрачає однознач-
ність, тому її вибір має соціальний ха-
рактер і залежить від багатьох чинни-
ків: типу держави, національного се-
редовища, правового регулювання, 
традицій, звичаїв, моралі.

У державах-імперіях за М. р. особа 
найчастіше обирає мову панівної на-
ції, а в моноетнічних національних 
державах — мову корінної титульної 
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нації. Однак розмаїття проблеми вибо-
ру М. р. цим не вичерпується. Напри-
клад, для людини-космополіта саме 
поняття М. р. не має сенсу. Тим часом 
історія людства переконливо доводить, 
якщо вимирає етнос, зникає й рідна 
його мова. З іншого боку без М. р. не-
має й етносу. 

М. р. українців є виключно ук-
раїнська мова незалежно від будь-яких 
умов і обставин. 

Г. Мусієнко 

Мова українська — рідна мова ук-
раїнців, єдиного корінного етносу Ук-
раїни, а також всіх українців, що жи-
вуть поза її межами — в Австралії, Ан-
глії, Аргентині, Канаді, Казахстані, 
Росії, США та інших країнах. Цей ста-
тус вона має для майже п’ятдесяти 
мільйонів українців, що населяють 
земну кулю. М. у. входить у другий де-
сяток найпоширеніших мов планети і 
посідає одне з чільних місць за рівнем 
лінгвістичної досконалості.

Після відновлення незалежності 
України в 1991 р. М. у. стала її держав-
ною мовою. Хоча цей статус вона отри-
мала ще 28 жовтня 1989 р., однак 
уконституційовано його аж 28 червня 
1996 р. ст.10 Конституції України. Не-
зважаючи на конституційну норму, 
М. у. практично не стала державною. 
Причина цього полягає в тому, що в 
Україні при владі перебуває колишня 
компартійно-радянська номенклату-
ра, яка законсервувала колоніальну 
систему поневолення українців і ви-
зиску багатств України. Водночас вона 
прагне втягти Україну в лоно колиш-
ньої Російської імперії (сучасної Росій-
ської Федерації) або в тенета нової сві-
тової імперії, що твориться під егідою 
США та Ізраїлю. 

Згідно з поширеною типологіза-
цією М. у. належить до родини індо-
європейських мов і входить до сім’ї 
східної групи слов’янських мов. 
 Вважається, що її найближчими ро-
дичами є російська і білоруська мови. 
Однак не всі з цим погоджуються, ос-
кільки корінням М. у. сягає таких 
глибин, коли про “слов’ян” ще й згад-
ки не було, а вже існувала праук-
раїнська писемність. Крім того, чима-
ло офіційних мовознавців та істориків 
країн “слов’янсього кореня” заперечу-
вали навіть факт існування М. у., зво-

дячи її до якогось “наречія” мови ро-
сійської, що нібито з’явилося внаслі-
док політичних інтриг проти Росії з 
боку Австро-Угорської імперії Габс-
бургів та Польщі. Всі колишні колоні-
затори та окупанти України — Поль-
ща, Росія, Румунія, Австро-Угорщи-
на — упродовж століть не тільки 
поневолювали українців, а й намага-
лися асимілювати їх та знищити ук-
раїнську мову — один з головних чин-
ників формування їхньої національної 
самобутності. Майже 400 років, за пе-
ріод 1622–1990 рр., українська мова 
всіляко заборонялася з боку окупан-
тів. Проте їм не вдалося ні знищити 
українську націю, ні підрубати корін-
ня його великого духовно-інтелекту-
ального скарбу — української мови. 
Руйнівний вплив тих заборон дається 
взнаки і нині. Варто лише згадати про 
політику “зближення” української та 
російської мов, наслідком якої стало 
фактичне знищення українського 
правопису та питомої основи українсь-
ких словників. Ця політика вже в 
незалежній Україні знову активі-
зується. Конкретні її вияви видно у 
намаганні проросійських та юдо-кос-
мополітичних сил надати в Україні 
російській мові статусу “другої дер-
жавної” чи “офіційної” або принаймні 
“регіональної”. А це вже може розгля-
датися як спроба замаху на конститу-
ційний лад в Україні і загроза націо-
нальній безпеці української нації і 
держави. Без української мови нема й 
української нації. На її сторожі завж-
ди стояли генії українського духу і 
слова — Іван Котляревський, Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Леся Україн-
ка, Іван та Юрій Липи, Євген Мала-
нюк, Микола Міхновський, Василь 
Симоненко і багато інших борців за 
волю українців.

Мала  енциклопедія етнодержавознавства 
/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К.,1996.

Г. Мусієнко

Мовець — той, хто користується 
мовою, здійснює мовлення — передає 
на відстань звукову (вербальну) і/або 
зорову інформацію в тому числі елект-
ромагнітними хвилями, що розпов-
сюджуються передавальними пристро-
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ями і приймаються будь-якою кількіс-
тю телерадіоприймачів. Мовниками є, 
зокрема, телерадіоорганізації, які за-
реєстровані у встановленому порядку, 
виробляють і розповсюджують теле-
радіопередачі й програми, здійснюють 
мовлення відповідно до ліцензійного 
обсягу та частотного ресурсу.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Мовна політика — сукупність за-
конодавчих, організаційних та інших 
норм і заходів держави у мовній сфері. 
В умовах надцентралізованих, монар-
хічних чи тоталітарних режимів М. п. 
часто є дискримінаційною стосовно 
мов окремих етнічних груп чи мен-
шин. Так, у царській Росії було ухва-
лено близько двохсот директив щодо 
обмеження української мови. Найвідо-
міший з них так званий Валуєвський 
циркуляр 1863 р., згідно з яким забо-
ронялося друкувати українські книж-
ки і ввозити їх з-за кордону, звужува-
лася сфера використання української 
мови, зокрема в освіті. Мовні обмежен-
ня щодо української стосувалися й 
релігійної сфери. Мовне питання, 
утиски національних мов були вико-
ристані у політичній, а згодом і зброй-
ній боротьбі проти царату. Радянська 
влада задекларувала вільний розвиток 
усіх націй і мов, в Україні настав пе-
ріод, відомий з історії як українізація. 
У 30-х роках ХХ ст. ці процеси були 
згорнуті, прибічників посилення ролі 
української мови звинуватили у бур-
жуазному націоналізмі, багатьох реп-
ресували і фізично знищили. Гоніння 
на українську, витіснення її з офіцій-
ного вжитку (те саме стосувалося й ін-
ших національних мов, крім російсь-
кої) тривали впродовж усіх років до 
розвалу Радянського Союзу 1991 р. Зі 
здобуттям Україною незалежності і 
відповідно до Конституції України, 
українська набула статусу державної 
мови, їй гарантовано всебічний розви-
ток і функціонування в усіх сферах 
суспільного життя. Водночас законо-
давчо проголошено створення умов для 
розвитку і використання мов інших 
національностей, громадяни України 
можуть вільно користуватися як своєю 
національною, так і будь-якою іншою 

мовою. Службові особи державних ор-
ганів, установ, організацій зобов’язані 
володіти українською мовою, а в разі 
потреби — й іншою національною мо-
вою в обсязі, необхідному для вико-
нання службових обов’язків. Будь-які 
привілеї чи обмеження прав особи за 
мовною ознакою, мовна дискриміна-
ція неприпустимі й караються від-
повідно до чинного законодавства. За-
кон регулює також використання мови 
у різних сферах суспільного життя. 
Так, офіційне діловодство, судочинс-
тво, арбітражне провадження, карто-
графія тощо здійснюється українсь-
кою, в окремих випадках мовою, при-
йнятною для населення тієї чи тієї 
місцевості, кожний громадянин може 
вільно обирати мову навчання та спіл-
кування, для чого в навчальних закла-
дах можуть створюватися класи, гру-
пи з викладанням мовою тієї чи іншої 
національної меншини. Засоби масової 
інформації, інформагенції поширюють 
свою продукцію державною а також 
іншими мовами, національні громади, 
меншини, окремі громадяни можуть 
створювати і видавати ЗМІ рідною мо-
вою. Однак мовою офіційної інформа-
ції про діяльність органів державної 
влади та місцевого самоврядування є 
українська. Якщо ж офіційна інфор-
мація поширюється іншою мовою, то 
органи державної влади та місцевого 
самоврядування мають забезпечити 
автентичний переклад. Засобам масо-
вої інформації заборонено самостійний 
переклад офіційної інформації з дер-
жавної мови на іншу мову. На основі 
міждержавних угод Україна сприяє 
національно-культурному розвитку 
українців за межами держави, може 
надавати їм допомогу у вивченні ук-
раїнської мови, проведенні наукових 
досліджень з українознавства тощо. 
Зовнішня М. п. стосовно національних 
держав може використовуватися з де-
структивною метою. Подібні тенденції 
характерні для ідеології так званого 
ліберального імперіалізму, який фак-
тично є складовою зовнішньої політи-
ки Росії. Згідно з нею, російським 
можна вважати все, де присутня росій-
ська мова — незалежно від кордонів та 
навіть поширення російського етносу. 
Прибічниками такої неоімперської 
політики є сили, що наполягають на 
наданні російській статусу другої дер-
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жавної мови в Україні. Однак саме 
мова здатна стати і консолідуючим 
чинником державотворення. Прикла-
дом може бути іврит, який став стриж-
нем об’єднання євреїв, одним з держа-
воутворювальних чинників.

Основні чинні кодекси і закони України. — К., 
2003.

Ю. Бондар

Мовний сигнал — вербальне пові-
домлення, яке передається на відстань 
безпосередньо або за допомогою тех-
нічних пристроїв, електромагнітних 
хвиль. Мовна (звукова) інформація 
може супроводжуватися зоровою 
(аудіовізуальною інформацією).

Ю. Бондар

Мовний фактор у міжнаціональ-
них конфліктах — мова — один із 
наріжних факторів етнічної самоіден-
тифікації, інструментарій мислення. 
Руйнування і розмивання його призво-
дить до руйнування самої здатності 
мислити самостійно. Мова, на переко-
нання дослідників, це своєрідна кодова 
система, в якій зосереджена духовна, 
світоглядна, історична інформація, 
праоснови етносу, нації. Розвиток 
мови, повноцінне її функціонування — 
предмет і умова національної безпеки. 
Кожне слово (навіть літера) наповнене 
певним сенсом, що може суттєво зміс-
тово різнитися і в найспорідненіших 
мовах не кажучи вже про далекі. Сві-
домо і неточно поширене чи зумисно 
спотворене слово (інформація) — засіб 
впливу, що за дією може співставляти-
ся, в тому числі із силовими. З іншого 
боку — своєрідність, несхожість, ба-
гатство мови убезпечує національні ет-
нічні інтереси. Це добре розуміють ті, 
хто прагне панувати, підкорити інші 
нації. Дослідники нараховують від ста 
до двохсот різних директив російсько-
го царату, що стосувалися обмеження 
української мови. Найвідоміший з них 
Валуєвський циркуляр від 1863 р., 
згідно з яким забороняли друкувати 
українські книжки і ввозити їх з-за 
кордону, звужувалася сфера вико-
ристання української мови. Будь-які 
утиски мови етнос сприймає як пося-
гання на нього, сокровенне. Мовне 
 питання неодноразово ставало каталі-
затором громадського спротиву, заво-

рушень, чинником національно-виз-
вольних змагань. Українці за мовної 
наруги неодноразово намагалися обсто-
ювати своє право на українське слово. 
Одна з відчутних спроб була на почат-
ку 20-х років ХХ ст. Українські лідери 
Олександр Шумський, Микола Скрип-
ник та інші свідомо виступили проти 
утисків українців (у державному апа-
раті України їх частка становила лише 
12 відсотків тоді як, приміром, 
євреїв — 40 відсотків) та русифікації. 
Почався природний процес україніза-
ції, з’явилися словники, підручники 
українською, мова корінного населен-
ня все більше входила в офіційний 
вжиток. Та з прибуттям в Україну Ла-
заря Кагановича, який очолив ук-
раїнське ЦК, відразу ж було оголошено 
боротьбу з “перегинами в українізації”, 
визначено як найголовнішу небезпеку 
для влади — український націоналізм. 
Право на свободу слова брутально роз-
топтали, українізація завершилася, її 
найяскравіші представники були реп-
ресовані. Гонінь прибічники розвитку 
української мови зазнавали впродовж 
усіх років існування Радянського Сою-
зу. Найяскравішим виявом непокори у 
мовному питанні стало самоспалення 
Олекси Гірника на могилі Тараса Шев-
ченка на знак протесту проти утисків 
української. Своєрідним мовним мані-
фестом боротьби українців за свої пра-
ва стала праця Івана Дзюби “Інтерна-
ціоналізм чи русифікація” написана в 
60-х роках ХХ ст. За її поширення ки-
дали до в’язниць, засуджували на вис-
лання до Сибіру. Мовний фактор був 
потужною зброєю у боротьбі за здобут-
тя Україною незалежності 1991 р. Мов-
ні проблеми залишаються актуальни-
ми для багатьох країн і регіонів, ста-
ють причиною протистоянь різних 
етнічних груп. Зважаючи на чут-
ливість мовного фактора його часто ви-
користовують з політичною метою, на-
магаючись розігріти мовну “карту”, 
для досягнення яких-небудь цілей. Ха-
рактерно це і для сучасної України.

Бондар Ю. Свобода слова українська мірка. — 
К., 2004; Лук’яненко Л. Національна ідея і націо-
нальна воля. — К., 2003.

Ю. Бондар

Молодіжний рух Лаутаро — екс-
тремістського характеру озброєне уг-

Мовний сигнал
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руповання, яке виникло в 1982 р. в Чи-
лі. Організацію так названо на честь 
індійського вождя, який свого часу 
очолював антиколоніальне повстання. 
Ідейно-політичними засадами є: лівий 
марксизм, американізм і популізм. 
Більшість учасників руху — молодь, 
люмпенізовані і кримінальні елемен-
ти. До початку 90-х років угруповання 
було фактично розкрите і нині окремі 
його частини діють на нелегальних за-
садах. Чисельність, склад, характер 
керівництва М. р. л. — невідомі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

К. Ващенко

Монархія (від грец. monarhia — 
єдиновладдя) — форма державного 
правління, за якої верховна влада 
належить одній особі — главі держави, 
монарху. Виокремлюють абсолютну 
(самодержавну) та конституційну мо-
нархії, які обмежують владу монарха 
чітко виписаними правилами, основ-
ним законом держави — конституцією. 
До конституційної, за своїм змістом, 
належала і гетьманська влада в 
Україні. 

Г. Щокін

Мондіалізм (від фр. monde — 
світ) — ідеологія і політична доктрина, 
в основі яких лежить ідея творення 
“нового світового ладу” і конкретна 
програма її реалізації у вигляді єдиної 
всесвітньої держави-імперії, керованої 
світовим урядом. Ця ідея зародилася в 
надрах Римської імперії, яка прагнула 
підкорити цілий світ, висунувши 
гасло: “Roma caputmundi” — Рим пра-
вить світом. Кожна з пізніших імперій 
прагнула здійснити її по-своєму. На-
магалася цього досягти і комуністична 
імперія СРСР шляхом всесвітньої ко-
муністичної революції.

Сучасний варіант М. зародився 
всередині ХХ ст. спочатку у формі 
громадських рухів та філантропічних 
організацій на зразок Більдерберзького 
комітету чи Римського клубу. У 
Франції було створено спеціальний 
інститут, який розпочав міжнародну 
реєстрацію громадян світу (IRWC).

Термін М. запровадив до широкого 
використання Жак Атталі — єврей сь-

кий фінансист з Алжиру, головний 
радник президента Франції Міттерана 
і тодішній керівник Європейського 
банку реконструкції і розвитку. Ідео-
логічні засади М. він виклав у книзі 
“Лінії обрію”. Сутність їх зво диться до 
синтезу вчення юдейських талмудис-
тів і доктрин “Комуністичного мані-
фесту” та “Капіталу” Маркса. 

Незважаючи на розмаїття течій М. 
можна виділити те спільне, що кон-
цептуально їх об’єднує. Передусім це 
стосується головних аспектів М. — 
геополітичного, економічного, націона-
льного та релігійного. Конкретно вони 
зводяться до таких пріоритетів: гео по-
літика — абсолютна монополія країн 
географічного та історичного Заходу, 
очолюваних США та Ізраїлем; націо-
нальна політика — передбачає повне 
расове, етнічне, культурно-духовне 
змішування всіх народів, крім “бого-
обраного” гегемона, абсолютний кос-
мополітизм великих міст, послі дов не 
руйнування села, нещадне приду ше н-
ня національно-визвольних рухів та 
ліквідація національних держав; еко-
номіка — домінування на всій планеті 
єврейсько-ліберальної ринкової еко-
номіки незалежно від соціально-еко-
номічних традицій і природно-ресурс-
них особливостей країн та регіонів; 
релігія — започаткується нова єдина 
світова релігія, заснована на засадах 
прагматизму, що перетворить її на 
конгломерат релігійних, атеїстичних, 
раціональних та матеріалістичних док-
трин, а всі традиційні релігії будуть 
нещадно засуджені як псевдорелігії.

Майбутній суспільний лад нази ва-
тиметься “універсальний торговельний 
лад”, де гроші будуть найвищою ма те-
ріальною, духовною та моральною 
цінністю. Суб’єктом нового суспільства 
стане кочовик-мігрант, політичний і 
громадський статус якого визнача ти-
меться сумою його грошей. Водночас 
завдяки успіхам генної інженерії зник-
нуть такі традиційні поняття і цінності 
як батьки і діти, родина, нація та 
батьківщина. 

Нині М. переходить у своїй 
діяльності від теорії до практики у 
цілому світі. Україна не є винятком. 
Тут мондіалісти почуваються як у себе 
вдома. Вони проникли у всі сфери 
життя українського суспільства і під 
їхній контроль підпадають усі найви-

Мондіалізм
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щі органи державної влади. Проти-
діяти наступу ідеології М. в Україні 
може лише український націоналізм. 
Нині настає доба їхнього великого 
проти стояння.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Григорій Мусієн-
ко. Україна для українців: хто за і проти. — К., 
2003; 

Г. Мусієнко

Моніторинг — системний аналіз 
природних та суспільних процесів, 
стану речей у динаміці з метою оціню-
вання їхнього справжнього та прогно-
зованого стану. Розрізняють постійний 
і ситуативний М. Ситуативний М. най-
частіше використовують для вивчення 
реакції громадян різних соціальних, в 
тому числі етнічних груп, на ті чи ті дії 
влади, громадських чи політичних ор-
ганізацій, окремих політиків, публічні 
заяви, сповіщення, чутки тощо для 
оцінювання їх результативності, мож-
ливої корекції або ж нейтралізації. М. 
уможливлює прогноз суспільних кон-
фліктів, дає змогу зняття соціальної 
міжнаціональної напруги. Науково 
обґрунтований М. можливий з вико-
ристанням міжгалузевого підходу, за-
лученням для його проведення фахів-
ців різних дисциплін — політологів, 
соціологів та ін. Здійснюють М. на за-
мовлення фахові організації та закла-
ди — наукові установи, соціологічні 
служби, інформагенції тощо.

Політологічний словник. — К., 2005; Советский 
энциклопедический словарь. — М., 1985.

Ю. Бондар

Моноетнічна політична влада — 
особливий тип політичної влади, сут-
ність якого зводиться до того, що кад-
ровий корпус усіх рівнів органів влади 
формується з представників лише од-
ного етносу або принаймні з більшості 
їх. Такий тип політичної влади реаль-
но має місце в моноетнічних державах, 
наприклад у Японії, Вірменії, Кореї та 
Ізраїлі, де М. п. в. формується з пред-
ставників титульної нації. Проте у 

світі існує чимало прикладів того, що і 
в поліетнічних державах має місце 
М. п. в., яка сформована з представни-
ків найвпливовіших нацменшин. Це 
стосується передусім Радянської Росії, 
коли внаслідок Жовтневого переворо-
ту 1917 р. було створено юдо-більшо-
вицький уряд, Раду народних комі-
сарів, де майже всі її члени були євреї. 
Аналогічна ситуація склалася і у 
США, де за словами американського 
історика Девіда Дюка з посиланням на 
ізраїльську газету “Маарів” (2 вересня 
1994 р.), “ у США більше не існує неєв-
рейський уряд”. 

З правової точки зору М. п. в. у мо-
ноетнічних державах є нормою, а в 
поліетнічних — нонсенсом. Між цими 
двома полюсами прагнуть знайти іс-
тинну природу М. п. в. теоретики “се-
редньої лінії” політичної влади.

Дэвид Дюк. Еврейский вопрос глазами амери-
канца. — М., 2001.

Г. Мусієнко

Мусульмани проти всесвітового 
пригнічення — фантомна бойова гру-
па мусульманської общини. Вважа-
ють, що вона виконує функції своєрід-
ного оперативного прикриття для ор-
ганізації Народ проти гангстеризму і 
наркотиків. Даних про склад та керів-
ництво групою практично немає. Гру-
па займається терористичною діяль-
ністю. Так, 25 серпня 1998 р. вона ор-
ганізувала дві терористичні акції в 
Кейптауні, у тому числі в американсь-
кому ресторані Hollywood Plant. Це 
були акції помсти за завдані США ра-
кетні удари по Афганістану і Судану. 
Має поріднені групи, наприклад, Му-
сульмани проти нелегітимних лідерів 
(MAIL), Kibla.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Моніторинг
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Найманці — озброєні громадяни 
якоїсь країни, що беруть участь у бо-
йових діях на території іншої держави 
на боці однієї зі сторін конфлікту без 
належних легітимних підстав. Міжна-
родними угодами й законами багатьох 
країн кваліфікується як злочин і на 
найманців у разі потрапляння їх у по-
лон статус військовополонених не по-
ширюється. Н. вважаються злочинця-
ми. Серед Н. є як ті, хто вважає себе 
“борцями за ідею”, так і ті, хто хоче на 
цьому заробити.

М. Головатий

Напруження — ступінь, стан чого-
небудь. Н. може характеризувати фі-
зичний стан предметів, міжособистісні 
взаємини, міждержавні відносини і на-
бувати залежних форм. У суспільстві 
Н. виникає між соціальними, етнічни-
ми та іншими групами. Для уникнен-
ня конфліктів унаслідок Н. використо-
вують політичні методи, проводять ре-
форми тощо. Часто Н. провокують для 
досягнення якої-небудь мети — так 
зване очікуване Н. Для цього через, 
скажімо, ЗМІ, чутки, інформаційні та 
інші масові акції маніпулятивно на-
гнітається та чи інша проблема, конф-
лікт, вирішення яких і має призвести 
до прогнозованого організаторами Н. 
результату.

Ю. Бондар

Народ — 1) у широкому розумінні 
слова — все населення держави або 
країни; 2) спільнота людей, що скла-
дається з різних соціальних верств, 
класів, націй, етнонаціональних груп, 
об’єднаних у державу; 3) синонім по-
няття “етнос”. Найоб’ємніше поняття 
Н. можна визначати як соціальну 

спільноту людей, що історично змі-
нюється і складається на різних етапах 
розвитку з таких соціальних груп, 
класів, що об’єктивно здатні брати 
участь у вирішенні історичної долі, 
справ суспільства. Н. є справжнім, 
єдиним і головним суб’єктом соціаль-
но-історичного розвитку, охоплює все 
населення певної країни і є сукупністю 
індивідів, соціальних спільнот, що 
проживають на певній території і ство-
рюють та споживають відповідні ма-
теріальні та духовні цінності. Поняття 
“Н.” не слід зводити до поняття “на-
ція”, оскільки певний народ скла-
дається зазвичай з різних націй, етніч-
них груп. Н. виступає творцем власної 
унікальної культури (матеріальної, ду-
ховної), що поєднує одночасно націо-
нальне та загальнолюдське, за певного 
примату для життя Н. першого. Тобто 
матеріальні й духовні цінності Н. за-
вжди мають яскраво виражене націо-
нально-специфічне, неповторне забарв-
лення, оскільки вони створюються в 
певних історичних суспільних умовах 
і втілюються у дух народу, особливості 
його національної свідомості та само-
свідомості, самобутності й неповтор-
ності історичного досвіду. Будь-який 
Н. — це поєднання особистостей, які 
виходять з народу, діють і творять ра-
зом з ним як у власних, так і в загаль-
нонародних, загальнодержавних інте-
ресах. Необхідне створення відповід-
них умов для соціального прогресу Н., 
вільного, демократичного розвитку 
кожної людини (особистості), забезпе-
ченні повноцінного функціонування 
усіх сфер життя суспільства. Прогре-
сивний розвиток Н. забезпечує багато-
альтернативність, багатомірність усіх 
суспільних процесів, свободу вибору 
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людини, виваженість державної полі-
тики щодо забезпечення життя Н. У 
поєднанні з терміном “Н.”, існує тер-
мін “народи країни” — це чітко зафік-
сована міжнародно-правова категорія, 
яка увійшла у практику через дві кон-
венції Міжнародної Організації Праці 
(МОП): Конвенцію про корінне насе-
лення та інше, що веде племінний 
спосіб життя (1957 р., № 107), і Кон-
венцію про корінні народи та народи, 
які ведуть племінний спосіб життя у 
незалежних державах (1989 р., № 169). 
У міжнародно-правовій практиці по-
няття “народи країни” поширюється 
на: 1) народи, що ведуть племінний 
спосіб життя у незалежних країнах, 
соціальні, культурні й економічні умо-
ви яких відрізняють їх від інших груп 
національного співтовариства і стано-
вище яких регулюється повністю або 
частково їхніми власними звичаями, 
традиціями або спеціальним законо-
давством; 2) народи в незалежних краї-
нах, які розглядаються як корінні, 
зважаючи на те, що вони є нащадками 
тих, хто населяв країну або географіч-
ну область, частиною якої є ця країна, 
в період її завоювання, колонізації або 
в період встановлення існуючих дер-
жавних кордонів, і які, незалежно від 
їхнього правового стану, зберігають 
деякі або всі свої соціальні, економіч-
ні, культурні та політичні інститути. 
Для народів країн, на відміну від на-
ціональних (етнічних) меншин, харак-
терне те, що вони, по-перше, є нащад-
ками тих, хто населяв країну або гео-
графічну область, частиною якої є 
певна держава, у період її завоювання 
чи колонізації, або в період встанов-
лення існуючих державних кордонів, 
і, по-друге, ведуть племінний спосіб 
життя. Тому фахівці з проблем народів 
країни обмежують їхню чисельність 
близько 300 млн осіб.

Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та тер-
міни. — К., 1997; Конвенция 169. Конвенция о ко-
ренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых странах // Конвенции 
и рекомендации, принятые Международной Кон-
венцией Труда. — 1957–1990. — Женева, 1991. — 
Т. 2; Права людини: Викл. фактів № 9: Права корін-
них народів. — Х., 1994; Соціальна філософія: Ко-
роткий енцикл. слов. / Заг. ред. і уклад.: 
В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. — К.; Х., 1997.

М. Головатий

Народ проти гангстеризму і нар-
котиків — воєнізована організація му-
сульманської общини ЮАР. Створення 
організації розпочалося у 1994 р., а в 
1996 р. — завершилося. Формальний 
статус: група самооборони для бороть-
би з наркоділками і злочинністю. Ко-
ристується великою підтримкою му-
сульманського населення. Виступає 
група з антизахідних і антиросійської 
(у зв’язку з війною в Чечні) позицій. 
Чисельність, склад керівництва орга-
нізації точно невідомо. Має невеликі 
легкоозброєні військові формування, 
дочірні організації: Мусульмани проти 
глобального пригнічення; Мусульмани 
проти нелегітимних лідерів. Співробіт-
ничає зі спецслужбами Іраку, Ірану, 
Сирії, Зімбабве. Контролює низку ЗМІ.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Народи корінні — чітко зафіксо-
вана міжнародно-правова категорія, 
що увійшла в практику через дві кон-
венції Міжнародної Організації Праці 
(МОП): Конвенцію (1957 р., № 107) про 
корінне населення та інше, що веде 
племінний спосіб життя, і Конвенцію 
(1989 р., № 169) про корінні народи та 
народи, які ведуть племінний спосіб 
життя у незалежних державах.

У міжнародно-правовій практиці 
поняття “корінний народ” поширюєть-
ся на: а) народи, які ведуть племінний 
спосіб життя у незалежних країнах, 
соціальні, культурні і економічні умо-
ви яких відрізняють їх від інших груп 
національного співтовариства і стано-
вище яких регулюється повністю або 
частково їхніми власними звичаями, 
або традиціями, або спеціальним зако-
нодавством; б) народи в незалежних 
країнах, які розглядаються як корін-
ні, зважаючи на те, що вони є нащад-
ками тих, хто населяв країну або гео-
графічну область, частиною якої є пев-
на країна, у період її завоювання або 
колонізації, або у період встановлення 
існуючих державних кордонів, і які, 
незалежно від їхнього правового ста-
новища, зберігають деякі або всі “свої 
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соціальні, економічні, культурні і 
політичні інститути”. Тобто для корін-
них народів, на відміну від національ-
них (етнічних) меншин, характерне 
те, що вони, по-перше, є нащадками 
тих, хто населяв країну або географіч-
ну область, частиною якої є певна дер-
жава, у період її завоювання або ко-
лонізації, або у період встановлення 
існуючих державних кордонів, і, по-
друге, ведуть племінний спосіб життя. 
Тому спеціалісти з проблем корінних 
народів і обмежують чисельність 
корінних народів близько 300 млн 
осіб.

Конвенция  169. Конвенция о коренных наро-
дах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах // Конвенции и рекоменда-
ции, принятые Международной Конвенцией Тру-
да — Женева, 1991. — Т. 2; Права людини: Викл. 
фактів № 9: Права корінних народів. — Х., 1994.

О. Антонюк 

Народні сили 25 квітня — ліво-
анархістська терористична група, яка 
діяла в Португалії. Створена наприкін-
ці 70-х років. Ініціаторами її створен-
ня виступили радикальні елементи 
Португальської комуністичної партії 
та офіцери лівих переконань. Основні 
програмові заяви: боротьба проти бур-
жуазії і будь-яких форм та виявів ка-
піталізму; ліквідація військової при-
сутності США, НАТО та території Пор-
тугалії. Найактивніше група виявила 
себе в 1980–1985 рр., а до кінця 80-х 
років фактично була обеззброєна.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Насилля (англ. violence; нім. Ge
walt) — використання сили, різного 
роду загроз щодо певних соціальних 
суб’єктів або до їх власності з метою 
залякування і примушування до пев-
них дій. Н. по-різному визначалося і 
виз на чається прихильниками різнома-
нітних теорій, ідеологій. Так, філо соф-
ські словники доби соціалізму і ко му-
нізму (перша половина ХХ ст.) під Н. 
розуміли використання тим чи тим 
класом (соціальною групою) різних, 
включаючи збройний вплив, форм 
примушування стосовно інших класів 

(соціа льних груп) з метою набуття або 
збереження економічної і політичної 
влади, завоювання тих чи тих прав і 
привілеїв. Тобто Н. пояснювалося вик-
лючно в контексті так званої теорії 
класової боротьби, основу якої ста-
новили різноманітні соціальні анта-
гонізми. У широкому значенні Н. 
означає завдання людям шкоди шля-
хом загроз, нанесення тілесних уш-
коджень, вбивства, тобто заподіяння 
шкоди на психологічному і фізичному 
рівнях. Політичні мислителі минулого 
поширювали поняття “Н.” не лише на 
людей, групи, а й політичні, соціальні 
чи економічні системи, які завдають 
шкоди людям, що живуть у їх межах. 
З-поміж багатьох форм Н. помітно 
вирізняються фізичне і політичне. 
Політичне Н. — це здійснювані з полі-
тичною метою завчасно обдумані дії, 
спрямовані на завоювання влади, її 
утримання, на поневолення будь-кого, 
групи, нації (народу), на зни щення 
людини (людей), нанесення їй (їм) 
певних збитків. Саме в політичному Н. 
домінує фізичне примушування. Це 
насилля характеризується органі зо-
ваністю, широтою, систематичністю та 
ефек тивністю використання. Виокрем-
лю ють також антидержавне Н., пов’я-
зане з вуличними безпорядками, 
бунтами, вбивствами, партизанською і 
грома дянською війнами та револю ція-
ми. В західній політичній думці по-
бутує точка зору, що Н. не лише 
згубний, а іноді й виправданий, до-
пустимий засіб досягнення політичних 
цілей. Йдеться про ситуації, коли 
держава узаконює мінімальне Н. задля 
підтримки гро мадського порядку і 
робить це за волі більшості громадян. 
Схвалення набу ває Н. у формі пов-
стань, коли вони пов’язані з боротьбою 
проти тиранії. В окремих ідеологіях 
застосування сили, Н. вважалося і 
вважається позитивним явищем. Так, 
фашизм прославляв вій ну як дієвий 
засіб утворення великої держави. Н., 
як шлях до встановлення диктатури 
пролетаріату, перемоги ко муністичних 
ідей в усьому світі, про пагували біль-
шовики, комуністи в СРСР, багатьох 
країнах Європи та інших континентів. 
Насильницькі дії, рево люції ідеалі-
зують окремі рухи, сили, що ведуть 
боротьбу за національну свободу. 
Виокремлюють і роз ме жовують ін с т-
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рументальні й виража ль ні форми Н. 
Інструментальне Н. сві домо спря мо-
ване на досягнення специфічних цілей 
шляхом завдання неприпустимої шко-
ди або заля куван ня. Н. як форма ін-
дивідуального чи колективного само-
вираження і є са мою метою, тож може 
характеризу ватися як вияв героїзму, а 
не як досягнення певного результату. 
Серед надто складних і неоднозначних 
проб лем, пов’язаних з Н., є проблема 
взає мин Н. і влади. Немало теоретиків 
політичних наук вважають Н. скла-
довою владних повноважень, але є й 
такі, хто доводить, що Н. і влада — 
речі (явища) протилежні (наприклад 
Х. Арендт). На їхню думку, Н. пов’я-
зане з певними політичними техно-
логіями, відповідно до яких вияв-
ляються реа льні руйнівні процеси.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — К., 
2000; Політологія: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Социологический 
энциклопедический словарь. На русском, английс-
ком, немецком, французском и чешском языках / 
Ред.-коорд. акад. РАН Г. В. Осипов. — М., 1998; Фи-
лософский энциклопедический словарь / Редкол.: 
С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, М. Ф. Ильи чев и 
др. — 2-е изд. — М., 1989; Arendt, H. On Violence. 
Harmondsworth: Penguin, 1969; Sorel, G. Reflections 
on Violence, trans. T. E. Hulme and J. Roth. — London 
and New York, 1950.

М. Головатий

Насильство — примусовий вплив 
на когось із застосуванням різних (фі-
зичних, психологічних, інформацій-
них та ін.) методів для досягнення пев-
ної мети, примусу до чогось. Н. 
 використовують зазвичай для досяг-
нення зверхності з метою здобуття чи 
збереження економічного або ж полі-
тичного (на примітивному рівні — осо-
бистого) панування. Н. характерне для 
 тоталітарних і тоталітаризованих сус-
пільств, угруповань, під час зміни сус-
пільного устрою, революцій та інших 
конфліктів. Для сучасних суспільств 
усе характернішим стає інформаційне 
Н. — цільовий вплив на зміну на-
строїв, уявлень через інформаційні 
технології, без застосування фізичного 
впливу. Спостерігається монополіза-
ція подібних ресурсів Н. етнічними 
групами, серед яких най впливовішою, 
за оцінками дослідників, є єврейська.

Ю. Бондар

Насильство етнічне — способи, 
методи, форми ідеологічної, політич-
ної, побутово-психологічної діяльності 
представників певного етносу стосовно 
інших етносів, намагання забезпечити 
комплекс власних переваг за рахунок 
інших етносів. У Н. е. концентрується 
неусвідомлене, а частіше чітко осмис-
лене представниками певного етносу, 
бажання і готовність утвердження 
власних інтересів, власної гегемонії 
стосовно інших етносів, намагання 
ігнорувати, обмежувати їхні етнічні 
інтереси. Н. е. виявляється в амораль-
них діях проти інших етносів, при 
цьому використовують політичні, еко-
номічні, культурні, збройні методи і 
форми етнополітичної боротьби. Н. е. 
виступає практичною формою реаліза-
ції етнічної ворожнечі, коли за певних 
історичних і соціальних умов, етнос 
втягується в гострий соціальний конф-
лікт, міжетнічне протиборство, що має 
наслідками підкорення чи пригноб-
лення інших етносів. У Н. е. втілюють-
ся практичні дії, що в сукупності за-
безпечують цілі, завдання та напрями 
одного етносу (сильнішого, або який 
вважає себе таким) спрямовані на при-
гнічення або підкорення іншого етносу 
(зовнішнє Н. е.). Таке насильство та-
кож характеризується зусиллями і 
діями однієї частини етносу і спробами 
отримати домінуючу роль етносу в сус-
пільному житті за рахунок обмеження 
прав та інтересів іншого етносу, забез-
печуючи комплекс соціальних пере-
ваг, що втілюється в отриманні ма-
теріальних, духовних благ, що мають 
обмежений характер і розподіляється 
нерівномірно в суспільстві. Н. е., пося-
гаючи на історичне буття і життєдіяль-
ність етносів у поліетнічному суспільс-
тві, може призвести до зіткнення 
цивілізації в сучасному світі. Тому та-
ким актуальним є потреба в демокра-
тизації як суспільних відносин у ме-
жах окремих поліетнічних країн, так і 
реальної демократизації сучасних 
міжнародних відносин. Як справедли-
во акцентує Ж.-Ф. Ревель, “демо кратія 
уможливлює народження вільних лю-
дей, але лише вільні люди уможлив-
люють подальше існування демо-
кратії”.

Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: мож-
ливості наукових інтерпретацій. — К., 2004; Мала 
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енциклопедія етнодержавознавства / НАН Украї-
ни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького: Ред-
кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996.; 
Ревель Ж.-Ф. Друга молодість демократії: Майбут-
нє демократичного імпульсу. — К., 2001.

В. Волобуєв 

Нативізм (від лат. nativus — при-
роджений) — уявлення про природже-
ний характер яких-небудь психічних 
ознак людини. Термін “Н.” увів у нау-
ковий обіг німецький природознавець 
Г. Гельмгольц (1821–1894). Ним він 
позначував учення про природжений 
характер просторового бачення. Пізні-
ше у філософії під впливом концепції 
І. Канта Н. називали вчення, згідно з 
яким психічні здатності людини дані 
їй від народження і з часом вони лише 
піддаються вдосконаленню під дією 
досвіду. Цей термін побутує і в етноло-
гії. Ним позначують погляди, за яки-
ми національний характер, психічні 
риси нації формуються природним 
шляхом і не змінюються або зазнають 
лише незначних перетворень у процесі 
історичного розвитку. Під впливом 
ідей Н. в українській філософії та іс-
торіософії у ХІХ, а також на початку 
ХХ ст. побутували погляди, за якими 
духовні риси українського етносу но-
сять позаісторичний характер і є непе-
рехідними за своєю сутністю. П. Куліш 
(1819–1897) вважав, що українська 
народність, її психічні особливості 
формуються під впливом божественно-
го первня у людині. В. Антонович 
(1834–1908) дотримувався переко-
нань, за якими ознаки, що ними одна 
нація вирізняється з-поміж інших, є 
за своїм походженням як природжени-
ми, так і набутими. Природжені озна-
ки виникають під дією природно-гео-
графічних та антропологічних чинни-
ків, а набуті — формуються шляхом 
засвоєння історичного досвіду, істо-
ричних традицій нації, до якої нале-
жить індивід, а також є продуктом ви-
ховання. Ці установки лягли в основу 
виникнення так званої расопсихоло-
гічної концепції українського етноло-
га й археолога В. Щербаківського 
(1876–1957).

У повоєнні часи принципи Н. спові-
дували деякі вчені й публіцисти 
 української діаспори. У творчості 
Ю. Липи, Є. Маланюка, В. Кубійови-
ча, І. Огі єнка, І. Рибчина, В. Мороза 

обсто юється думка про визначальну 
роль клімату, землі, “територіального 
прабуття” у структурі духовної куль-
тури нації. 

Під вагою ідей Н. в українській ет-
нології поширились переконання про 
вічні й незмінні психічні та соціальні 
риси української нації як-то індивіду-
алізм, демократизм, відсутність поді-
лу на класи, домінування національної 
ідеї над класовою. 

Антонович Д. Коротка історія козаччини. — К., 
1991; Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його 
життя й наукова та громадська діяльність. — Прага, 
1942.; Іларіон  митрополит. Дохристиянські віру-
вання українського народу. — Вінніпег, 1965.; Ли-
па Ю. Призначення України. — Л., 1992; Нати-
визм: Философ. энцикл.: В 5 т. — М., 1960–
1970. — Т. 3; Рибчин І. Геопсихічні реакції і вдача 
українця. — К., 1966; Чижевський Д. Нариси з іс-
торії філософії на Україні // Чижевський Д. Філо-
софські твори: У 4 т. — К., 2005. — Т. 1; Щер-
баківський  В. Формація української нації. Нарис 
праісторії України. — Нью-Йорк, 1958. 

В. Ятченко

Нацизм (нім. nazismus, скор. від 
nationalsozialismus — націонал-соціа-
лізм) — скорочена назва політичної 
ідеології Націонал-соціалістської ні-
мецької робітничої партії (NSDAP). 
Заснована 1919 р. як Німецька робіт-
нича партія. Нову назву отримала за 
ініціативою Адольфа Гітлера (Шикль-
грубера) влітку 1920 р. Ця ідеологія за 
своєю сутністю є симбіозом двох 
ідеологій — німецького націоналізму і 
французького державного соціалізму. 
Вона категорично заперечувала прин-
ципи соціал-демократії і наукового 
інтернаціонал-комунізму. Поширена в 
політичних науках і загалом у сус-
пільстві думка про те, що ця ідеологія 
є основою німецького фашизму, є 
хибною і не витримує критики. При-
чина цього полягає в тому, що у 
Німеччині формально ніколи не було 
фашизму на відміну від Італії, Іспанії 
чи Португалії. Політичний режим, 
який запанував у Німеччині після при-
ходу Гітлера до влади у січні 1933 р. 
(до речі демократичним шляхом) і 
проіснував до травня 1945 р. називався 
нацистським і за всіма ознаками на-
лежав до тоталітарного типу. Ідеологія 
Н. знайшла своє практичне втілення у 
твердій політиці партійно-державної 

Нацизм



378

номенклатури під проводом вождя 
німецької нації і рейхсканцлера та 
фюрера Німеччини Гітлера. Головні 
принципи і засади Н. частково 
викладені у його відомій книзі “Main 
Kampf” (“Моя боротьба”). Н. виник і 
знайшов широку підтримку народних 
мас Німеччини як реакція патріо тич-
них сил нації на Версальський мирний 
договір, що поклав край Пер шій 
світовій війні. Він прирікав Ні меччину 
на загибель внаслідок необґрунтовано 
високих контрибуцій на користь 
переможців, економічних і по літичних 
санкцій, втручань у внут ріш ні справи 
та порушення територіальної ціліс-
ності і кордонів. Це викликало за-
гальний спротив німецької нації і 
породило ідею розширення “життєвого 
простору” в напрямку Сходу, культ 
сили, відродження духу і традицій 
арійської раси, критичне ставлення до 
інших народів. Найвищою метою 
на цистської влади Німеччини стало 
від родження Великої німецької імпе-
рії — Третього рейху. Всі ці великі і 
далеко сяжні плани необґрунтовано 
приписуються Гітлеру, причому з див-
ною одностайністю як його апологетів, 
так і критиків. На цей парадокс 
звертає увагу один з найвидатніших 
дослідників проблем влади у світі Ен-
тоні Саттон. В одній з його книг, 
присвячених феномену влади, вислов-
лена думка, що “Гітлер навряд чи гли-
боко знав тонкощі філософії... Проб-
лемою раси там займався не рейх с-
канцлер Адольф Гітлер, а відомі у світі 
фахівці — такі як Ф. Ганс, К. Гюнтер, 
О. Фішер, Ф. Ленц, Л. Кла ус, Р. Дарре, 
Б. Шульц та інші”. Вза галі ідеологічні 
засади Н. формували і впроваджували 
у практику потужні інтелектуальні 
сили Німеччини. Н. приписується 
кривавий терор проти політичних 
противників, але замов чується те, що 
до цього самого набагато раніше і 
жорстокіше вдавався кривавий єврей-
сько-більшовицький режим СРСР. Н. 
звинувачується у розв’язанні Другої 
світової війни 1939–1945 рр. Проте 
нині вже загаль новідомо, що війну 
між нацистською Німеччиною і біль-
шовицьким СРСР спровокувала “третя 
сила” — юдо-лібе ральні США, фінан-
сово-промислові монополії, які одно-
часно вливали свої капітали у роз-
будову військово-про мислових комп-

лексів і збройних сил Німеччини і 
СРСР та фінансували як NSDAP, так і 
КПРС. Перша припинила свою діяль-
ність ще 1945 р. з волі переможців 
антигітлерівської коаліції, а друга — 
1991 р. внаслідок завер шен ня “хо-
лодної війни”. Історія Н. дос ліджена в 
Україні поверхово і зво диться до 
ідеологічних стереотипів та агітаційно-
пропагандистських штам пів і кліше. 
Відтак можна сподіватися, що рано чи 
пізно правда про німецький націонал-
соціалізм та радянський ін тер на-
ціонал-комунізм буде встанов ле на і 
стане повчальним набутком для до-
питливої інтелектуальної еліти і 
широкого загалу українців, особливо 
молоді та студентів.

Энтони Саттон. Как орден организует войны и 
революции. — М., 1995; Павло Штепа. Мафія і Ук-
раїна. — Л., 2002; Політологічний словник: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2005

Г. Мусієнко

Націобудівництво — це встанов-
лення тісних зв’язків, спільних тради-
цій, групової лояльності між сусідніми 
етнотериторіальними групами насе-
лення у процесі утворення окремої на-
ціональної спільноти. Н. є другою, піс-
ля етногенезу, фазою тривалого, дина-
мічного, складного і суперечливого 
розвитку народів. Початок процесу ут-
ворення самих націй датується ХІІ–
ХІІІ ст., а його піднесення періодом 
Великої Французької революції. Спо-
чатку цей процес охопив Західну Євро-
пу, дещо пізніше перекинувся на Пів-
нічну Америку, а вже у ХІХ ст. поши-
рився на Східну Європу та інші 
континенти. Процес Н. набув глобаль-
ного універсального характеру, оскіль-
ки різні групи людей на планеті дома-
гаються статусу націй, не зважаючи на 
величезні відмінності в економічних і 
людських ресурсах, військовій і полі-
тичній силі, культурних досягненнях 
тощо. Внаслідок дії Н. близько 800 на-
родів перетворились на нації, а ще 
майже 2,5 тис. племен і народів мріють 
або прагнуть цього. Неодночасність 
виникнення різних націй пояснюєть-
ся, по-перше, несинхронним перехо-
дом людства до індустріального сус-
пільства. Причому розрив у часі пере-
ходу різних етносів до такого 
сус пільства становить близько 100–
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150 років. По-друге, нерівномірний, 
хвилеподібний характер модернізації, 
яка значною мірою впливає на всі ет-
нічні та етнополітичні процеси. Наяв-
ною є тенденція залежності перетво-
рення етносу в націю від рівня його 
пасіонарності. Існують різні теорії 
щодо створення та існування націй, 
зокрема: побутує уявлення про нації 
як про одвічно існуючі спільноти з пев-
ними, раз і назавжди визначеними, 
специфічними рисами, вдачею, долею, 
місією тощо; на думку І. Горовця, 
У. Коннора, Е. Сміта та інших, нації 
виникли внаслідок природного розрос-
тання родини та родів, що є спільнота-
ми, заснованими на спільному поход-
женні; за твердженням Б. Андерсона, 
Е. Геллнера, К. Дойча та інших, на-
ції — це історичні спільноти, що ви-
никли на певному етапі розвитку 
людства на засадах не стільки спільно-
го походження, скільки спільного гро-
мадянства і які самі зникнуть на яко-
мусь наступному історичному етапі. 
Серед найважливіших чинників ви-
никнення нації вирізняють: етнокуль-
турні; релігійні та ідеологічні; ад-
міністративні та державні; економічні 
та технічні; роль професійної культу-
ри, культурної еліти та освіти. Націо-
творення досягає завершеного вигляду 
в результаті тісного поєднання різних 
чинників, жоден окремо не може нести 
домінуючого впливу на процес форму-
вання нації. Ні спільні антропологічні 
ознаки, ні наявність спільних куль-
турних ознак, ні спільність ринку, ні 
спільна територія не здатні об’єднати 
людей у національну спільноту у разі 
відсутності певної ідеології, що тільки 
дає людям усвідомлення та відчуття 
належності до однієї спільноти. Нато-
мість, таке усвідомлення має ґрунту-
ватися на наявності деяких спільних 
ознак — передусім спільних культур-
них ознак, інакше національна свідо-
мість не матиме міцного фундаменту. 
Відповідно до цього націотворення 
спирається на історично витворені ет-
нокультурні та політичні традиції, 
які, вже внаслідок самого факту свого 
існування, знаходили підтримку і ви-
правдання у “вільній” волі громадян, 
світогляді, ідеології, діяльності окре-
мих осіб та еліт. У різних етносів про-
цес Н. відбувається по-різному. У полі-
тично незалежних і державних етносів 

цей процес зазвичай починається зго-
ри донизу, тобто від етнічно та націо-
нально свідомої еліти до широких мас. 
Саме так формувалися нації в Західній 
Європі. У політично залежних та без-
державних народів вказаний процес 
здебільшого йшов у зворотному напря-
мі: знизу догори, тобто від народних 
мас і особливо селянства, яке було не 
лише основною “етнічною сировиною” 
для нації, а й головним постачальни-
ком представників майбутньої еліти. 
Подібним чином утворювалися нації у 
Східній Європі, де цей процес супро-
воджувався також боротьбою за утвер-
дження власної держави та/чи її роз-
будовою. Частіше він перетворювався 
на національно-державне будівництво, 
тобто одночасне формування політич-
ної нації та розбудову держави. Все це 
значно ускладнювало й уповільнювало 
обидва процеси. Нації, які постали в 
Європі, поєднують етнічний і політич-
ний складники. Етнічні нації виникли 
у Західній та Східній Європі внаслідок 
того, що попередньо культурно спорід-
нені (а іноді культурно віддалені) ет-
нічні групи об’єдналися в нову куль-
турну цілісність шляхом витворення 
особливої (“національної”) культури. 
У виникненні цієї культури велику 
роль відіграла культурна еліта, а в її 
поширенні — адміністративні, освітні 
та інші установи. При цьому деякі 
культурно віддалені етноси асимілю-
валися, в інших випадках вони зберег-
лися і нині заявляють про свою ок-
ремішність. Політичні нації виникли 
у Європі внаслідок того, що одна етніч-
на нація стала серцевиною об’єднання 
людей у політичну спільноту. Ця так 
звана “титульна нація” (французи у 
Франції, німці в Німеччині та ін.) дала 
ті елементи своєї культури (мову, полі-
тичні символи, деякі державні тради-
ції), які й об’єднують всіх громадян 
цієї держави в одну політичну спільно-
ту. Важливу роль відігравали і деякі 
політичні міфи, ритуали, почуття (на-
приклад, почуття патріотизму). Роль 
етнічної нації у становленні європей-
ських національних держав була вирі-
шальною, цей чинник теж вплинув на 
становлення таких спільнот як амери-
канська чи канадська нації. Націо-
нальна держава — це та, яка постала в 
Європі внаслідок політичного руху, 
серцевиною якого є етнічна нація, що 
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об’єд нала навколо себе національні 
меншини в одну політичну націю. Ет-
нічна нація і політична нація не є си-
нонімами. Об’єднання людей в етнічну 
націю не обмежується державними 
кордонами: кожен хто вважає культу-
ру певної етнічної нації “рідною”, на-
лежить до неї. Політична нація — це 
об’єднання громадян у межах держав-
них кордонів. Загальноєвропейський 
спосіб Н. і становлення національних 
держав не знаходить глобального за-
стосування. Він не застосовується і в 
більшості країн Африки та Азії (крім 
країн Близького Сходу). В багатьох 
країнах Нового світу на відміну від єв-
ропейського підходу “політизації ет-
нічності” використовують принцип 
“етнізація політики” — спільнота, що 
будується на штучних, новоутворених 
політичних традиціях і не мають 
прив’язаності до етнічної основи. На 
сучасному етапі, процес Н. продовжує 
тривати, людство взнає про пробуд-
ження та існування щоразу нових ет-
носів, що прагнуть стати нацією.

Борковський О. Вступ до націології. — К., 
1998; Лісовий  В. Культура — ідеологія — політи-
ка. — К., 1997; Старосольський В. Теорія нації. — 
Нью-Йорк; Київ, 1998; Національно-державне бу-
дівництво. — К., 1999.

В. Деревінський

Націократія — політичне самовиз-
начення нації в окремій державі. Вихо-
дячи з того, що кожний свідомий народ 
має право на свою власну дер жаву, Н. 
має задовольнити самостійницькі праг-
нення усіх народів до дер жаво тво-
рення. Один із провідних пред ставни-
ків національно-державницької школи 
О. Борковський зауважував,  що Н. має 
заступити церкву і державу як органі-
заційні чинники відповідного політич-
ного розвитку людських спільнот, 
знайти і зреалізувати таку форму, яка 
здійснить права народів на самовизна-
чення. О. Борковський вбачав завдан-
ня етнополітології в тому, щоб обґрун-
тувати Н. кожного окремого народу в 
державі, де “чужі меншини були б зве-
дені до найменшої кількості, а нато-
мість, щоб усім народам було забезпе-
чено здійснення політичної, дер жавної, 
всенаціональної самостійності”.

В історії багато фактів, які свідчать, 
що “народи-пани” виступали своєрід-

ними оборонцями історичного “стану 
посідання”, намагаючись довести, що 
інші народи є “неісторичними”, стри-
муючи їх поступ до національного дер-
жавотворення.

Вважають, що Н. поєднує тери-
торіальні й етнічні принципи форму-
вання національної держави, а будь-
яка механічна, така єдність, що ґрун-
тується на засадах примусовості, 
відхиляється. Тобто для справжньої Н. 
потрібна національна соборність, на-
ціональна одностайність, духовна єд-
ність етносу.

В окремих народів, особливо піс-
ля Другої світової війни досить поміт-
но почав виявлятися національний 
егоїзм, особливо у господарській 
діяльності (спроби здійснення еконо-
мічної автаркії). Зріс регіоналізм у 
світовій економіці. У своїх змаганнях 
за політичне самовизначення, сучасні 
народи все потужніше ведуть боротьбу 
за расову рівноправність, за помітне 
самовизначення та свободу. А відтак 
перед Н. постає складне завдання — 
усунути хронічний конфлікт між на-
цією і державою, витворити такий тип 
держави, де рівно відбувалися б самос-
тійницькі змагання усіх народів. 
Диференціація й інтеграція в цьому 
процесі проходять одночасно, взає мо-
пов’я зано.

Антонюк О. В. Основи етнополітики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2005; Арон Р. 
Мир і війна між націями: Пер. з фр. — К., 2000; Го-
ловаха Є., Паніна Н. Чинники національної толе-
рантності в Україні // Етнічні меншини Східної і 
Центральної Європи: компаративний аналіз стано-
вища та перспектив розвитку. — К., 1994; Євтух В. 
Міжетнічний конфлікт у суспільному розвитку 
поліетнічних країн // Сприяння поширенню толе-
рантності у поліетнічному суспільстві / О. Майбо-
рода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін. — К., 2002; 
Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К., 1999; 
Краткая философская энциклопедия. — М., 1994; 
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН 
України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; 
Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996.

М. Головатий

Націоналізм (фр. nationalisme, від 
лат. natio — народ) — ідеологія, полі-
тика, соціально-психологічні орієнта-
ції особистості та соціальних спільнот, 
головним принципом яких є теза щодо 
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вищої цінності нації, її першозначу-
щості у державотворчому процесі.

Політологічна думка сучасності 
визначає за терміном “Н.” полісеман-
тичність (багатозначність) і широко 
вживає його, характеризуючи різні 
політичні явища та процеси. Російсь-
кий політолог В. Малахов виокремлює 
такі основні значення, за якими це по-
няття використовується у політичному 
дискурсі: 1. Ідеологія становлення 
 держави (“державобудівництво”, state-
building). При цьому Н. виступає як 
ідейне забезпечення процесу “зби-
рання” держави, або “державного бу-
дівництва”. Прикладом такого проце-
су може слугувати рух Рисоджименто, 
що призвів до об’єднання італійської 
держави у 90-х роках ХІХ ст., і гурту-
вання німецьких земель навколо Прус-
сії, що завершилося утворенням Ні-
меччини в 70-х роках ХІХ ст. 2. Ідео-
логія соціальної інтеграції (“націо-
будівництва”, natio-building). Держава 
у цьому випадку вже існує, і Н. пот-
рібний їй для легітимації заходів щодо 
консолідації населення — перетво-
рення його в культурно-однорідну 
спільність, націю. Ілюстрацією цього 
мо же бути Японія останньої третини 
ХІХ ст., Турція в період правління 
Мустафи Кемаля (1923–1938), а також 
Єгипет, Іран та Китай 20–30-х років 
ХХ ст. 3. Ідеологія антиколоніалізму. 
Це явище за радянських часів нази-
валось у марксистській літературі 
“національно-визвольним рухом”. За-
галом у міжнародному суспільство-
знавстві увесь комплекс політико-ідео-
логічних явищ, пов’язаних з бороть-
бою народів Азії і Африки проти 
колоніалізму, прийнято кваліфікува-
ти нейтральним чином як Н. 4. Ідеоло-
гія етнічно мотивованого сепаратизму 
(сецесіонізму). Саме у наш час під Н. 
розуміють такі рухи, як чеченський, 
тамільський, квебекський. 

Наукове трактування поняття “Н.” 
тісно пов’язане з категоріями — нація, 
етнос, народ, національні і міжнаціо-
нальні відносини, держава, державо-
творення. Залежно від рівня і ступеня 
співвідношення цих дефініцій по-різ-
ному пояснюються сутність і зміст Н., 
пропонуються численні неоднозначні 
його інтерпретації. Дуалістичний (под-
війний) підхід розглядає Н. як джере-
ло або втілення двох діаметрально про-

тилежних початків: білого і чорного, 
прогресивного і реакційного, конс-
труктивного і деструктивного тощо. 
Вперше щодо дуалістичного характеру 
Н. висловив думку в середині ХІХ ст. 
лідер націоналістичного руху Італії, 
засновник підпільної націоналістичної 
організації “Молода Італія” Дж. Мад-
зіні. В подальшому “батьком” концеп-
ції та формули “Янусоподібного харак-
теру націоналізму” став один із піо-
нерів американської школи Н. Хеєс, 
які він сформулював у своїй праці 
“Есеї про націоналізм”, опублікованій 
у 1926 р. Автор і укладач відомої на 
Заході “Енциклопедії націоналізму” 
Луїс Снайдер одну зі своїх статей так і 
назвав: “Дуалізм Хеєса”, де відзначив 
формулу “Янусоподібного характеру 
націоналізму” однією з правильніших 
в оцінюванні цього важливого феноме-
на в сучасній історії, підтриманою 
більшістю фахівців з проблем Н. При-
хильниками дуалістичного підходу 
стали такі відомі вчені як П. Альтер, 
Т. Наїрн, Х. Сетон-Уотсон, Е. Сміт 
та ін. Американський етносоціолог 
Г. Глісон у виступі на ІV Міжнародній 
конференції з національних проблем 
(Нью-Йорк, 1992 р.) відзначив: “Як 
помітило багато людей, націоналізм є 
янусоподібним. Націоналізм будує і 
руйнує, він об’єднує і дезінтегрує. Це 
дві сили: одна конструктивна, інша де-
структивна”. Виступаючи важливим 
кроком на шляху до глибшого розумін-
ня сутності й характеру Н., дуалістич-
ний підхід є значно ціннішим, ніж 
інші одномірні підходи, зокрема такі, 
як позитивний та негативний. Однак і 
йому не вдалося відійти за межі дещо 
спрощеного уявлення щодо Н. як дво-
кольорового (біле і чорне), чи двомір-
ного (добре і зле) явища. Насправді Н. 
є багатокольоровим та багатомірним 
феноменом. Критичний підхід трактує 
Н. з позицій етнополітичного мислен-
ня (у запропонованому М. Вебером, 
К. Поппером, Дж. Соросом та іншими 
західними вченими) як ідеологію, ха-
рактерними ознаками якої є запере-
чення критеріїв та орієнтацій, прита-
манних позитивному, негативному й 
дуалістичному підходам. Цінність цьо-
го підходу полягає в тому, що він доз-
воляє сприймати Н. об’єктивним яви-
щем у суспільно-політичному житті, а 
не таким, як його характеризують 
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прихильники чи противники. По-пер-
ше, критичний підхід дає можливість 
позбавитись поглядів на Н. як на щось 
незрозуміле і таємниче, випадкове чи 
хаотичне явище. По-друге, він утверд-
жує думку, що Н. надзвичайно склад-
ний і суперечливий феномен, якому 
притаманний багатовимірний, склад-
ний, суперечливий підхід у визначенні 
сутності та специфічних характерис-
тик, по-третє, критичний підхід зумо-
влює необхідність осмислення вчени-
ми Н. з позицій не описування, а під-
готовки реалістичних, наукових, 
прогнозованих сценаріїв, альтернатив-
них рекомендацій, спрямованих на 
збереження і зміцнення етнополітич-
ної стабільності. Завдяки критичному 
підходу політична еліта має змогу зро-
зуміти хибність нехтування чи недба-
лого ставлення до Н. Метою такого 
підходу, його теоретиків є визначення 
місця Н., відведеному йому історією, а 
зовсім не те, що йому нав’язують різні 
ідейно-політичні сили. Негативний 
підхід, оцінює Н. як негативне чи на-
віть патологічне явище (epiphe no me-
non). На цій позиції стояли більшість 
російських наукових і довідкових ви-
дань царського періоду. Таким підхо-
дом відзначалась теоретична думка ра-
дянських вчених. Започаткував нега-
тивне ставлення до Н. англійський 
історик Дж. Актон, який у своїй статті 
“Національність” (1862) схарактери-
зував його як “реакційне явище”, 
“крок назад в історії людства”. Нега-
тивне відношення до Н. у німецького 
філософа К. Поппера, англійського іс-
торика А. Тойнбі. Відомий англійсь-
кий філософ Б. Рассел відзначав, що 
це “найстрашніша небезпека, яка за-
грожує сучасній “цивілізації”, і що” 
ця загроза страшніша за пошесть, во-
гонь і голод ”. На критичних засадах 
оцінювання Н. стояли А. Ейнштейн, 
А. Сахаров, багато членів Римського 
клубу тощо. Серед вчених вельми 
поширеною є точка зору на Н. як на 
виключно позитивний феномен, тобто 
ці науковці належать до школи, яку 
можна, схаракте ри зу вати як “школу 
позитивного підходу”. По-перше, вона 
сформульована в офі ційних виступах 
лідерів і прихиль ників будь-яких 
націоналістичних організацій, партій 
і рухів, де Н. оці нюється як “еліксир 
здоров’я нації,” “нитка Аріанди”, “ча-

рівна паличка”, “спляча красуня” то-
що. По-друге, позитивний погляд на 
Н. притаманний особливо західній, 
зокрема англо мов ній довідковій літе-
ратурі — енцикло педіям, слов ни кам 
тощо. Так, в Ен циклопедії філософії, 
що вийшла 1967 р. в Англії та США 
Н. харак теризується, як: 1) почуття 
лояльності до нації (форма патріо-
тизму); 2) на с танова, що надає великої 
важливості своєрідності національних 
характе рис тик народу (мова, культу-
ра, традиція); 3) вчення про те, що на-
ціональну культуру треба зберігати; 
4) політична і антропологічна теорія 
про те, що людство прилюдно поділене 
на нації; 5) констатація того, що кожна 
нація має природне право на свою 
суверенну державність. По-третє, при-
хильниками позитивного підходу є 
час ти на науковців Заходу та суспіль-
ство знавців посттоталітар них країн, 
які характеризують Н. як прогресивне, 
народне, наукове, революційне вчен ня.

Загалом при осмисленні феномена 
Н. слід враховувати дві його форми: 
громадянський (державний) і етнічний 
(етнонаціоналізм). Громадянський Н. 
заснований на визначенні нації як 
політичної і територіальної спільності. 
Виник він в епоху становлення сучас-
них держав, заснованих на уявленні 
про націю і народ як співгромадян, 
яким притаманні спільні само свідо-
мість і елементи культури при збе-
реженні етнічних, релігійних і расових 
різноманітностей. Ця форма Н. спря-
мована на обґрунтування легітимності 
держави, консолідацію громадян, на-
ції, державну експансію чи ізоля-
ціонізм. Його іноді ототожнюють із 
патріотизмом, але у своїх крайніх 
формах він може набувати рис агре-
сивності, ізоляції та шовінізму. Гро-
мадянський Н. вважається нормою 
сучасного життя. На такій засаді ґрун-
тується і міжнародна правова прак-
тика, що визнає суб’єктом самовиз-
начення саме “демос”, а не етнос. Сут-
ність і масштаби розповсюдження Н. у 
різних країнах залежать від ха рактеру 
складу населення, форми дер жавного 
правління, соціальних умов життя, 
історичних традицій, статусу і гео-
політичного становища країни. Ак-
тивне утвердження різноманітних 
форм Н. громадянського притаманне 
державам насамперед складних за 
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етнокультурним, расовим та релі гій-
ним складом населення, навіть і тим 
країнам, що відзначаються стійкими 
та економічно розвиненими суспіль ст-
вами з демократичними формами 
правління (США, Іспанія, Канада). 
По-друге, Н. громадянський виступає 
могутньою ідеологічною зброєю у ве-
ликих державах (наприклад Індії, 
Китаї, колишньому СРСР — у формі 
радянського патріотизму і доктрини 
єдиного радянського народу) із слаб-
ким чи середнім рівнем розвитку еко-
номіки, нерозвиненою демократією, 
великою етнічною різноманітністю і 
наявністю сепаратиських рухів у офі-
ційній політиці, спрямованій на за-
безпечення суспільного порядку і під-
порядкування центральному уряду, 
збереження цілісності держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. По-тре-
тє, Н. громадянський набуває ши ро-
кого панування, особливо його крайні 
форми — шовінізму або експансіо ніз-
му, в період міждержавних війн і 
внутрішніх криз. Така сама ситуація 
має місце на сучасному етапі, коли 
після закінчення холодної війни, деякі 
країни (наприклад США) претендують 
на виняткову роль світового лідера або 
коли в країнах домінує позиція про-
тидії регіональній інтеграції із втра-
тою часткового державного суверені-
тету (деякі країни Західної Європи, а 
також Мексика і Канада). Н. грома-
дянський домінує нині і в новоство-
рених державах, у яких він виконує 
функцію дистанціонування від по - 
пе редніх домінуючих утворень, полі-
тич ної мобілізації та нового “націо-
будів ництва”.

Етнічний Н. (етнонаціоналізм) роз-
глядає націю як етнокультурну кате-
горію, як спільність, засновану на 
єдності походження, спільній історії 
та культурі, і який може бути полі-
тичним або культурним. У першому 
політичному значенні Н. за свою го-
ловну мету ставить досягнення або 
утвердження державності, включаючи 
інститути, ресурси, духовно-культурну 
систему. У другому культурному вияві 
Н. спрямований на збереженні ціліс-
ності народу, розвиток його мови, 
культури, історичної спадщини.

Поняття “Н.” виникло в епоху 
Великої Французької революції як 
обґрунтування почуття належності 

своїй нації (на відміну від попередньої 
належності королю). Н. як політична 
ідеологія, зароджуючись наприкінці 
XVII ст., протиставляє феодальній 
відданості монарху, господарю або ре-
лігії відданість державному утво ренню 
на основі етнічної чи мовної належ-
ності. Подальше розповсюдження цієї 
ідеології тісно пов’язувалося із підне-
сенням визвольних рухів. Розвиток 
націоналістичних рухів співпадає з 
розвитком націй-держав у Європі в 
постнаполеонівську епоху. Піднесен-
ню Н. на європейському континенті у 
ХІХ ст. передувало виникнення таких 
держав, як Італія та Німеччина. Їх 
об’єднання свідчило, що постали нові 
моделі й підходи розуміння національ-
ності: народи почали розглядатись як 
італійці і німці, а не піддані того чи 
іншого господаря, монарха. Саме з 
кінця XVIIІ і впродовж ХІХ ст. Н. став 
всесвітньо історичним явищем. Для 
ХХ ст., особливо його другої половини, 
це широко розповсюджене явище, 
зумовлене крахом світової колоніа ль-
ної системи. Після розпаду СРСР у 
серпні 1991 р., Н., як один із способів 
розвитку світової співдружності наро-
дів, вступив у свій черговий етап.

Отже Н., отримує розвиток в основ-
ному у двох випадках: 1) у процесі 
боротьби за незалежність, національне 
самовизначення народів, які не воло-
діють власною державністю (як міні-
мум автономією); 2) в умовах боротьби 
із зовнішнім ворогом, який загрожує 
знищити його власну державність, 
поневолити його. У цьому випадку Н. 
як ідеологія і практика національно-
визвольного руху раніше пригнобле-
них або неповноцінних народів мають 
історичне виправдання, хоча і не 
виключають хибних ідей національної 
винятковості.

Н. як національна ідеологія вис-
тупає ідейним центром, метою якого є 
узагальнення усіх аспектів націо наль-
ної активності, максимальна активі-
зація їх та спрямування в одне річище 
загальнонаціональних інтересів. У 
сфе ру націоналістичної ідеології по-
трап ляють усі зрізи суспільного жит тя, 
що становлять цілісний діалек тично 
взає мо узгоджений національний орга  -
нізм. І коли з поля зору Н. “випа - 
дає” та чи інша життєво необ хідна  
ланка діє здатності нації, він  може  
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набувати негативного змісту, ставати 
неповно цінним, зокрема тоді, коли 
штучно гіпертрофується і суб’єктивно 
проти ставляється “своє” національно 
особ ливе своєрідності інших етнічних 
спі льнот. У цьому контексті Н. зас-
тосовує глибоко вкорінені у соціальній 
психо логії людей етнічні забобони, 
настрої і почуття. Психологія Н. 
виявляється переважно у цілому 
комплексі нега тивних емоцій стосовно 
інших націй та етнічних груп. Поряд з 
цим пси хо логія Н. завжди пов’язана з 
націона льною ідеалізацією її успіхів і 
досяг нень. Ідеї національної ви нят-
ковості, недовіри й несприйняття 
інших етніч них компонентів сус-
пільства нерідко переростають у 
міжнаціональну во рожнечу, екст ре-
мізм і ксенофобію. Н. виявляється у 
різних формах — від псевдодемок-
ратичного етнократизму, що ущемлює 
права громадян інших національностей 
під приводом етнічної чистки, від-
новлення історичної спра ведливості, 
спасіння національної культури і так 
далі, до відкритого фа шиз му, ста-
лінізму, шовінізму, расизму тощо, що 
безжально знищують пред ставників 
інших нібито “неповноціних” націй, 
так і в більш “м’яких” варіантах роз-
палювання національної ворожнечі, 
недовіри і конфліктів, для яких мож-
ливе фрагментарне використання 
наукових даних. Н. виявляється і в 
доктрині великодержавного шові ніз-
му, і в націоналізмі малих народів, 
найсуттєвішою проблемою яких є ет-
ніч не виживання, уникнення насиль-
ницької асиміляції. Специфічним вия-
вом націоналізму можуть виступати 
також сепаратизм та ізоляціонізм, що 
розривають природні зв’язки між на-
родами й наносять удару пред став-
никам як “чужої”, так і “своєї” нації.

Джерелами Н. у державах з імпер-
ською формою правління є протест 
проти національної нерівно правності, 
прагнення народів до більшої само-
стійності. Така ситуація мала місце в 
Австро-Угорщині, Османській імперії, 
серед недомінуючого населення наро-
дів Росії. Іншим джерелом вчені нази-
вають закон підвищення соціальних 
сподівань, сутність якого полягає в 
тому, що в міру того як народи втя-
гуються у процеси модернізації і до-
магаються на цьому шляху певних 

результатів (зростає освітній рівень, 
формується інтелігенція, поліпшу ють-
ся матеріальні умови життя тощо), 
розширюється і діапазон їхніх потреб, 
що викликає бажання більшої само-
стійності. Причиною Н. нерідко висту-
пають економічні чинники: конкурен-
ція за робочі місця, особливо у прес-
тижних сферах діяльності; високий 
економічний статус етнічних меншин і 
діаспорних груп порівняно з доміну ю-
чим етносом (росіяни і євреї в бізнесі 
Естонії і Латвії, китайці в Малайзії); 
усвідомлення шкоди, що наноситься 
народу у сфері економіки, викорис танні 
природних ресурсів, метропо лією або 
іншими державами; пси хо логія маргі-
нальних груп населення та ін.

Суб’єктами Н. ідеології, крім тра-
диційних буржуазних прошарків, є 
національна інтелігенція, селянство, 
широкий загал робітників, духів ниц-
тва та їх громадянсько-політичні об’єд-
нання.

У сучасному світовому процесі Н. 
залишається могутнім універсальним 
явищем, що охоплює не лише країни 
третього світу, а й держави з достатньо 
високим рівнем соціально-еконо міч но-
го, політичного і духовно-культурного 
розвитку, зокрема таких, як Канада 
(рух французько мовного населення 
Квебеку), Бельгія (конфлікти між фла-
мандським і французьким населенням) 
та ін. Обґрунтування ідеології пріо-
ритетності національних інтересів, 
фор мування й обстоювання цілей та 
цінностей нації як суб’єкта історичного 
і політичного процесу свідчать, що Н. 
відіграє значну практично-політичну 
роль в обстоюванні національної ідеї 
та побудові незалежних держав, є не-
від’ємною складовою суспільно-полі-
тич ного життя людства ще не на одну 
сотню, а то й тисячу років.

Касьянов Г. В. Історія нації та націоналізму: Мо-
ногр. — К., 1999; Малахов В. С. Национализм как 
политическая идеология: Учеб. пособие. — М., 
2005.

О. Антонюк

Націонал-комунізм в Україні — 
течія суспільно-політичної думки, 
 виникнення якої зумовлене двома об-
ставинами: нерозривним зв’язком по-
переднього національного руху із со-
ціалізмом; порушенням політичних і 
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національно-культурницьких прав Ук-
раїнської Соціалістичної Радянської 
Республіки з боку більшовицької Росії.

Існування націонал-комунізму на 
українському ґрунті пояснюється то-
гочасними суспільно-політичними ре-
аліями, а також слабкістю, незрілістю 
та розколом українського демократич-
ного руху. Багато представників ук-
раїнської демократії вбачали вихід із 
катастрофічного становища у співпра-
ці з більшовиками. Відданість кому-
ністичній утопії і переймання прита-
манного її апологетам способу мислен-
ня, призвело до того, що самі того не 
усвідомлюючи, вони зруйнували єди-
ний фронт боротьби за самостійність 
України, зіграли на руку більшовиць-
кій верхівці з її централізаторсько-
шовіністичною політикою, прирікши 
себе на загибель, а Україну — на деся-
тиліття підневільного існування в умо-
вах радянсько-більшовицького тоталі-
таризму.

Н.-к. в У. почав розвиватися вже з 
перших років радянської влади. Ос-
новною працею “національного ко-
мунізму” став трактат Сергія Мазлаха 
і Василя Шахрая “До хвилі (що діється 
на Україні і з Україною)”, в якому було 
піддано нищівній критиці політику 
більшовиків щодо України. У трактаті 
обґрунтовувалося думка необхідності 
незалежної УРСР, об’єднаної з Радян-
ською Росією та іншими соціалістич-
ними державами на основі справжньої 
федерації, і незалежність Україн ської 
комуністичної партії, поєднаної з Ро-
сійською комуністичною партією че-
рез комуністичний інтернаціонал.

Не заперечуючи союзу з Росією, ав-
тори вважали, що єдиний спосіб пере-
бороти залишену царатом спадщину 
національного гніту — це беззастереж-
не відокремлення України від Росії і 
перетворення Комуністичної партії 
більшовиків України з регіонального 
відділу Російської компартії на само-
стійну політичну організацію. При цьо-
му вони гостро розкритикували лінію 
великоросійського партійного керів-
ництва щодо української національної 
проблеми, вважаючи, що більшовики 
лише декларували доктрину націо-
нального самовизначення українсько-
го народу.

Праця “До хвилі”, за словами ук-
раїнського політолога Івана Лисяка-

Рудницького, “розкриває трагічну ди-
лему людей, які, подібно до Мазлаха і 
Шахрая, хотіли бачити свою країну 
одночасно і комуністичною, і самостій-
ною”, що було неможливо.

З 1917 до 1933 р. український на-
ціонал-комунізм об’єднав різні полі-
тичні течії і напрями довкола ідеї “ко-
муністичної перебудови суспільства”, 
цілковитого національного визволен-
ня України, створення суверенної ук-
раїнської держави. Саме вони ініцію-
вали після XII з’їзду РКП(б) зміни в 
національній політиці більшовиків, 
забезпечили можливість розвитку еле-
ментів українізації.

Провідну роль в українізації віді-
гравав народний комісаріат освіти на 
чолі з Олександром Шумським (1890–
1946), а потім — Миколою Скрипни-
ком (1872–1933). Основними здобут-
ками українізації були: сприяння роз-
витку української мови на всіх рівнях, 
у тому числі забезпечення її ідеологіч-
ної ролі на рівні русифікованого міста 
та в середовищі партійно-державного 
апарату; розв’язання проблеми легі-
тимності національної самодіяльності 
українських комуністів; організація 
національно-культурного процесу як 
засобу боротьби проти будь-яких ви-
явів великоросійського шовінізму та 
українського націоналізму; створення 
розгалуженої сітки осередків функціо-
нування української мови та культу-
ри. 

Найпомітнішими діячами Н.-к. в У. 
були Володимир Винниченко і Микола 
Хвильовий.

В. Винниченко визнав радянську 
владу в Україні й хотів працювати в її 
урядових структурах. Повернувшись 
1920 р. з еміграції, він поділяв ідею 
утворення федерації радянських рес-
публік. Водночас у “Листі до українсь-
ких робітників і селян” В. Винниченко 
звинуватив більшовицький тоталіта-
ризм у тому, що: 1) існування УСРР як 
самостійної, незалежної робітничо-се-
лянської держави має місце тільки в 
деклараціях; 2) уряд УСРР існує де-
кларативно, його не обрано, а призна-
чено Політбюро ЦК РКП(б); 3) правля-
ча революційна партія — це машина, 
якою управляє невелика група людей; 
4) партійні організації, втративши ак-
тивність, перетворилися в бездушну, 
некритичну масу; 5) влади Рад в Ук-
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раїні немає, тому що принцип цент-
ралізму виключає її; 6) в Україні все 
мілітаризоване і централізоване; 7) та-
ка політика спонукає українців-ко-
муністів виступати проти національ-
них прагнень свого народу.

В еміграції В. Винниченко про-
аналізувавши причини поразки Ук-
раїнської національної революції, 
розробив концепцію колектократії, 
згідно з якою перевага в майбутньому 
буде за колективними формами влас-
ності. Колектократія допускає приват-
ну власність, але виключає найману 
працю.

М. Хвильовий вважав, що комунізм 
можна реалізувати на національному 
ґрунті, відкинувши “російський 
шлях” розвитку в культурній сфері. 
Для цього потрібно подолати “хохла-
цьку розляпаність”, український про-
світянський провінціалізм, орієнтува-
тися на ідеал європейської людини-
громадянина, творця історії та 
покінчити не лише з малоросійством, 
українофільством, а й москвофільс-
твом. За його словами, ідеології націо-
нал-комунізму були характерні такі 
риси: 1) визнання Української Со-
ціалістичної Радянської республіки як 
держави трудящих; 2) визнання ко-
мунізму як прогресивного ладу, в ме-
жах якого можна реалізувати націо-
нально-державницький ідеал; 3) під-
тримка ідеї федерації незалежних 
державних республік; 4) критика біль-
шовицького режиму Росії як небезпеч-
ного ворога української незалежності; 
5) розуміння національної революції 
як продовження соціальної; 6) надан-
ня пріоритету колективним формам 
власності.

М. Хвильовий розумів національне 
питання, на відміну від інших націо-
нал-комуністів, не спрощено, а на уні-
версалістичний лад, вірив у те, що 
 національна свобода невіддільна від 
визволення та розвитку людської осо-
бистості, прорікав майбутню “еманси-
пацію колоніальних народів”, “азіат-
ський ренесанс”. Він був глибоко пере-
конаний, що покликання України 
полягає в тому, щоб бути посередни-
ком між Європою та відродженими на-
ціями Сходу. 

Таким чином, праця С. Мазлаха і 
В. Шахрая була першою спробою в 
умовах більшовицької дійсності ідей-

но-політично відстоювати самостійну 
державність України, а безкомпроміс-
ний голос М. Хвильвого — останньою 
такою спробою. На початку 30-х років 
починаються гучні процеси і розправи 
над українською інтелігенцією, що на 
кілька десятиліть унеможливили будь-
які спроби вільного висловлювання 
політичних думок, поглядів, переко-
нань.

Евтух В. Национальные меньшинства: десять 
лет после принятия закона // Форум наций. — 
2002. — № 4; Ермолова В. Современные реалии и 
системный подход к решению проблем удовлетво-
рения этнокультурных потребностей // Права лю-
дини в поліетнічному суспільстві / Упоряд. А. Саен-
ченко. — К., 2004; Мала енциклопедія етнодер-
жавства / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко 
(відп. ред.) та ін. — К., 1996.

С. Бойко 

Націонал-патріотизм — відда-
ність національній ідеї, національним 
традиціям, способу життя, культурі, 
стрижнем якої виступає національна 
мова та історична спадщина. Вияв-
ляється в почуттях любові до Батьків-
щини, своєї держави, землі, нації.

Г. Щокін

Націонал-сепаратизм (фр. sepa
ratіsme, від лат. separatus — окре-
мий) — прагнення етнічних спільнот 
до відокремлення, відособлення у ба-
гатонаціональних (поліетнічних) дер-
жавах, спрямоване на створення само-
стійних держав або національно-те-
риторіальних автономій.

Національно-державне будівництво: Концепту-
альні підходи, сучасна наукова література / 
Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко 
та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1999.

О. Антонюк

Націонал-соціалізм — ідеологія 
Націонал-соціалістичної робочої пар-
тії Німеччини (НСРПН), більш відомої 
як партія нацистів, що правила у Ні-
меччині в 1933–1945 рр. В основі Н.-с. 
лежать дві основні доктрини: перша — 
віра фашистів у те, що національна єд-
ність найкраще зберігається в закритій 
від світу всевладній державі, керо-
ваній партією на чолі з одним лідером, 
що й уособлює волю нації; друга — пе-
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реконаність у тому, що арійська раса є 
найпередовішою, найдосконалішою, 
вищою над іншими. Політична попу-
лярність Н.-с. спиралася на здатність 
поєднувати навіть протилежні скла-
дові в єдину доктрину майже універ-
сального характеру: “соціалізм” для 
робітничого класу, антибільшовизм — 
для роботодавців, націоналізм — для 
традиційних консерваторів та анти-
семітизм, як пошук тих, на кого мож-
на було б покласти відповідальність за 
поразку у Першій світовій війні та еко-
номічну катастрофу 20-х років ХХ ст. 
Прямим породженням Н.-с. є фа-
шизм — суспільно-політична доктри-
на, що виникла у 1919 р. в Італії та Ні-
меччині, як реакція на неспромож-
ність панівних класів утримати владу 
звичайними демократичними шляха-
ми і засобами. Фашизм — це правоекс-
тремістський політичний рух та ідео-
логія, основу яких становить антиде-
мократизм. Для антидемократизму 
характерні відкриті силові методи до-
сягнення мети, агресивна поведінка, 
проголошення расової і етнічної ви-
нятковості, гегемонії окремої нації, 
народу, вияв крайньої нетерпимості до 
інакомислячих тощо. Фашизм ґрун-
тується на тоталітаризмі, створенні й 
активній діяльності різноманітних 
екстремістських організацій, забороні 
прогресивних, демократичних органі-
зацій, на геноциді, расизмі, елітариз-
мі, шовінізмі, вождизмі, звуженні або 
й усуненні взагалі демократичних 
прав і свобод, різного роду пересліду-
ваннях усіх інакомислячих. Німець-
кий фашизм мав ще й іншу назву — 
нацизм, що походить від назви Націо-
нал-соціалістичної робочої партії 
Німеччини, створеної в 1919 р. Щоб 
максимально розширити соціальну 
базу партії, її засновники й дали їй 
таку назву, власне, з демократичною 
метою. Основні ідеї націонал-соціа-
лістів викладені у книзі “Mein Kampf” 
(“Моя боротьба”) Адольфа Гітлера. 
Основний її зміст становить еклектич-
не поєднання ідей геополітиків К. Ха-
устхофера та Ф. Ратцеля, расистів 
Ж. Го біно і Х. С. Чемберлена та про-
повідника насильницьких дій і війни 
Г. Трейчке. Крім того, А. Гітлер актив-
но використав окремі ідеї, що були ним 
сприйняті й підхоплені у Ф. Ніцше, 
А. Шопенгауера, О. Шпенглера та ін-

ших вчених, хоча їхні думки й погля-
ди часто були далеко не тотожними на-
цистській ідеології. Основу нацизму 
становить ідея зверхності арійської 
раси (головним чином німців) над ін-
шими народами, людиноненависниц-
тво, культ сили і боротьби за захоплен-
ня “життєвого простору” виключно 
для “вищої раси”. Основний принцип 
діяльності нацистів — “мета виправдо-
вує будь-які засоби”. Під цим гаслом 
після 1933 р., коли нацисти прийшли 
до влади у Німеччині, вони використо-
вували насильство, кривавий терор, 
інші засоби боротьби з демократією, 
потім розв’язали і вели Другу світову 
війну (1939–1945), застосовуючи масо-
вий геноцид задля винищення “неарій-
ських” народів. Закономірно, що після 
розгрому нацистської Німеччини на-
ціонал-соціалістичні організації були 
оголошені поза законом, а основні ке-
рівні органи нацистської Німеччини на 
Нюрнберзькому процесі були визнані й 
засуджені як злочинні організації.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Обушний М. І. Політологія: Довід. / 
М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. 
М. І. Обушного. — К., 2004; Політологічний енцик-
лопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За 
ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Гор-
батенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 
2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого 
та О. В. Антонюка. — К., 2005; Arendt H.: The 
Origins of Totalitarianism. — New York, 1951; 
Cohn, N.: The Pursuit of the Millennium. — London, 
1970; Neuman F. Behemoth. — New York, 1966; 
Popper, K. R. The Open Society and its Enemies. — 
London, 1945; Prunceton,  Nj. Princeton Universiti 
Press. — 1950; Stem, F.: The Polities of Cultural 
Despair. — Berkeley, 1974.

М. Головатий

Національна воля — енергетична 
спрямованість нації на діяльне утверд-
ження себе як колективної “особис-
тості”. Н. в. є одним із важливих чин-
ників існування та розвитку націо-
нальної спільноти. Вона посилює 
згуртованість нації, сприяє досягнен-
ню поставленої мети. Сила волі зале-
жить від величини усвідомлення важ-
ливості, справедливості й моральності 
мети та почуттів особистої відповідаль-
ності членів спільноти за спільну спра-
ву. Найважливішим завданням Н. в. 
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для національної спільноти є напов-
нення різноманітних прагнень її 
членів щодо досягнення й розбудови 
власної політичної незалежності стій-
кими, дієтворчими переконаннями і 
зусиллями. Тому воля до політичного 
самовизначення є важливим показни-
ком народження і згасання нації. Хоча 
Н. в. не є вирішальним чинником для 
існування нації, вона нерозривно 
пов’язана з такими ознаками нації як 
мова, культура, історична пам’ять, 
традиції тощо. Взаємопереплетіння 
так званих об’єктивних і суб’єктивних 
ознак творить сутність нації. Вольове 
самовизначення окремих людей детер-
мінується їх походженням. Людина 
народжується членом нації, а не виби-
рає її довільним актом волі. Етнічні 
первні стають основою національної 
свідомості й національної волі, а зго-
дом національної держави. Розгляда-
ючи волю, як один із чинників форму-
вання та існування нації, важливо вра-
ховувати, що в окремих випадках 
розвитку людських спільнот воля 
відігравала одне із ключових значень. 
Зокрема, після об’єднання Німеччини 
в 1870 р. перестала існувати окрема 
прусська нація, хоч ніякі зовнішні оз-
наки пруссів не змінилися. Змінилася 
тільки прусська свідомість і воля, що з 
етнічної перетворилася на німецьку 
соборну свідомість і волю: прусси не 
захотіли бути окремою нацією, а стали 
складовою німецької нації. Додатко-
вим твердженням важливості волі для 
існування окремої спільноти є приклад 
формування американської політичної 
нації, коли воля до політичної само-
стійності переважила спільність по-
ходження. Організованості і визначе-
ності національній волі надає існуван-
ня власної еліти та державності. 
Державний апарат стає репрезентом 
нації і її волі. У демократичних держа-
вах національна воля, вірніше, апарат, 
який виявляє цю волю, формується 
формальним шляхом виборів. Хоча 
цим способом можна вирахувати тіль-
ки кількість волі, аж ніяк не її якість, 
завзяття чи рішучість. Отже, іноді ак-
тивна меншість у політичному житті 
представляє фактично більшу силу, 
тобто вона має здібність накинути свою 
волю поза виборчим і поза правовим 
шляхом революції, коли не лише кіль-
кість, а й якість волі стає вирішаль-

ною. Остаточне виявлення волі якоїсь 
нації це справа її політичної культури, 
і тут вирішальне значення має творен-
ня громадської думки, яка є тим “ду-
хом народу”, що визначає особовість 
народу і робить його політичним 
суб’єктом.

Бочковський О. Вступ до націології. — К., 1997; 
Лук’яненко Л. Національна ідея і національна 
воля. — К., 2003; Ребет Л. Теорія нації. — Л., 1997; 
Старосольський В. Теорія нації / Передм. І. О. Кре-
сіної. — Нью-Йорк; Київ, 1998.

В. Деревінський

Національна ідея — а) політич-
ний проект майбутнього нації, імпера-
тив її свідомості й чину, смисложиттє-
вий чинник національного розвою; 
б) певний комплекс вірувань, націо-
нального світобачення і розуміння, 
своєрідний духовно-інтелектуальний 
потенціал нації, людини — державо-
творця і співгромадянина; в) система 
ціннісних орієнтацій, що полягає в 
урахуванні інтересів всіх верств сус-
пільства, усіх народів (М. Жулинсь-
кий); г) форма державного самоусві-
домлення народу, показник того, як 
народ розуміє себе, своє місце і роль у 
світі. Н. і. — категорія історична, фі-
лософська, політична, етнічна. Це яви-
ще рухливе, динамічне і певною мірою 
мінливе, що відбиває загальний інте-
рес, загальні потреби усієї нації, нею 
визнається і усвідомлюється завдяки і 
через власні історію, культуру, тради-
ції. Значною мірою Н. і., її сутність зу-
мовлені національним інтересом. Фор-
мування Н. і. якнайтісніше пов’язане 
з національною психологією (“націо-
нальний характер”, “національна сві-
домість” та ін.). Н. і. стосується усіх 
сфер життя суспільства — економіч-
ної, політичної, духовної, культурної 
тощо. Н. і. як ступінь усвідомлення 
нацією, народом власної значущості, 
сили, ваги, потреби в тому, щоб її пова-
жали і з нею рахувалися інші, розгля-
далися і розглядають наші видатні по-
передники і сучасники Г. Сково рода, 
Т. Шев ченко, І. Франко, В. Ли пин сь-
кий, М. Костомаров, М. Грушев ський, 
П. Донцов, П. Юркевич, Д. Бортнянсь-
кий, Т. Зінківський, Д. Чи жевський, 
Ю. Римаренко, С. Вовканич, І. Кресіна 
та ін. Практична реалізація Н. і. ле-
жить в площині насамперед формуван-
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ня національної самосвідомості членів 
національно-етнічної спільноти, фор-
мування політичної культури грома-
дян, розв’язання національної політи-
ки в державі загалом. Національна са-
мосвідомість є ядром національної 
свідомості, індивідуалізованою фор-
мою, яка відображає ступінь засвоєн-
ня людиною елементів загальнонаціо-
нальної свідомості. Вона передбачає 
розвиток особливого роду самопочут-
тів, серед яких важливіше значення 
має почуття безпосередньої причет-
ності до долі свого народу, своєї краї-
ни, любов до Батьківщини, до націо-
нальних історії, культури, традицій 
тощо. Національна самосвідомість 
може відігравати і позитивну, і нега-
тивну роль (егоцентризм, крайній на-
ціоналізм, шовінізм тощо). Національ-
на політика має узгоджуватися з необ-
хідністю розв’язання проблем і 
суперечностей, пов’язаних з міжнаціо-
нальними відносинами, що стосуються 
розвитку не лише окремих національ-
них меншин, а й етносу загалом. Ос-
новним об’єднуючим чинником у про-
цесі творення України, як суверенної, 
демократичної правової держави є ідея 
України — Вітчизни для усіх грома-
дян, що пов’язали власну долю з ук-
раїнською землею. 

Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільс-
тва // Україна і світ на зламі тисячоліть. — К., 
1999; Журавский В. Политический процесс в Ук-
раине: анализ, поиски, решения. — К., 1995; Іс-
торія розвитку політичної думки: Курс лекцій. — К., 
1996; Кресіна І. Українська національна свідомість 
і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний 
аналіз: Моногр. — К., 1998; Проблеми політичної 
психології та її роль у становленні громадянина ук-
раїнської держави: Матеріали Другої всеукр. наук. 
конф. 3–14 листоп. 1997 р. — К., 1997; Проблеми 
та перспективи української реформації: Моногр. / 
Г. В. Щокін, В. І. Куценко, М. Ф. Головатий та ін. — 
К., 2001; Україна  на зламі тисячоліть: історичний 
екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: Мо-
ногр. / Г. В. Щокін, М. В. Попович, М. С. Кармазіна 
та ін. — К., 2000.

М. Головатий
 

Національна ідея (українсь-
ка) — полягає у збереженні традицій-
них духовних цінностей, захисті на-
ціонального буття, його історії та куль-
тури, обстоюванні традиційної релігії, 
національної держави, родини та влас-

ності. Є основою ідеології українського 
консерватизму, його базовою ідеєю, 
сутністю якої виступає відродження 
духовних цінностей, патріотизму та 
морально-правових засад етнокультур-
ного розвитку українства.

Г. Щокін

Національна катастрофа — тер-
мін, за допомогою якого етнополітоло-
гія визначає стан некерованої націо-
нальної кризи, що охоплює основні га-
лузі національного життя: економіку, 
політику, владу, культуру. Н. к. ха-
рактеризується такими ознаками, як 
системність, конфліктогенність гло-
бальних процесів, дія яких призводить 
до якісних змін в етносі. Причиною 
Н. к. є незворотні процеси, які руйну-
ють традиційне господарство, усталені 
політичні принципи, на які спираєть-
ся влада, духовні цінності та ідеали, 
що втрачають інтегруючу функцію 
суспільства. Н. к. уможливлюється як 
дією внутрішніх, так і зовнішніх чин-
ників. До перших належить економіч-
ний занепад, завдяки якому катастро-
фічно знижується рівень і якість жит-
тя переважної частини населення 
країни; політична неспроможність 
влади подолати соціально конфліктні 
обставини, які спричиняють соціальні 
катаклізми на кшталт революційних 
потрясінь, громадянських війн, масо-
вого терору тощо. Причинами можуть 
бути також масові голодомори, зумов-
лені системою чинників економічного, 
політичного та ідеологічного характе-
ру. Саме такою Н. к. для українців був 
голодомор 1932–1933 рр., унаслідок 
якого зникло понад 20 % усього насе-
лення українського етносу.

Прикладом зовнішніх чинників 
Н. к. традиційно були і залишаються 
війни між народами та державами. 
Особливо страждають внаслідок цього 
малочисленні національні групи, яким 
загрожує демографічне вимирання. 
Вкрай небезпечним виявом національ-
ного насилля є політика етноциду, яка 
цілеспрямовано веде до викорінення 
людності за етнічною ознакою. Одним 
із жахливих виявів такої політики під 
час Другої світової війни був геноцид 
фашизму проти єврейського народу.

Стан Н. к. пережила значна части-
на малочисленних народів колишньо-
го СРСР під час сталінських репресій. 

Національна катастрофа
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Причиною цього була політика депор-
тацій цих народів, яку широко засто-
совувала сталінська адміністрація.

Національно-катастрофічними є по 
суті сучасні міжетнічні війни, які не-
рідко супроводжуються так звани ми, 
“етнічними чистками”.

Враховуючи глобальність сучасних 
технологій, зокрема тих, що пов’язані 
з атомною енергетикою, можна гово-
рити ще про одне джерело Н. к., а 
саме: про екологічне джерело. Яскра-
вим прикладом цього є аварія на 
ЧАЕС, яка має серйозні катастрофіч-
ні наслідки для генофонду народів, 
що потрапили в зону радіоактивної 
дії. Це український, білоруський та 
російський народи, які більше за всіх 
постраждали від цього екологічного 
лиха з катастрофічними етнічними 
наслідками.

Отже, поняття “Н. к.” є складним, 
оскільки включає різні джерела згуб-
них дій, але об’єкт, що зазнає втрат, 
завжди один — народ, етнос, нація.

Євтух В. Б., Трощинський В. П., Аза Л. О. Між-
етнічна інтеграція: постановка проблеми в ук-
раїнському контексті: Навч. посіб. — К., 2003; Ко-
роткий оксфордський словник політичних термінів 
/ За ред. І. Макліна й Б. Макмілана. — К., 2005; 
Мала енциклопедія етнодержавства / НАН Украї-
ни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Ред-
кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 1996.

С. Бойко 

Національна криза — термін ет-
нополітології, зміст якого визначаєть-
ся за допомогою системи ознак, серед 
яких найголовнішими є економічна, 
суспільно-політична, духовна кризи 
тощо. Криза, що набуває характеру на-
ціональної біди чи національного 
лиха, позначається загостренням кон-
фліктогенності й нездатністю влади 
ефективно розв’язувати конфлікти, 
система яких і призводить суспільство 
до Н. к. Ситуація, що породжує такий 
стан суспільного буття як Н. к., може 
розвиватися у двох напрямах. Пер-
ший, коли криза поглиблюється і вла-
да нездатна її зупинити зазвичай за-
кінчується національною катастро-
фою. Другий, коли кризовий стан 
змінюється стабілізацією виробниц-
тва, компромісом політично конфрон-
туючих сил, духовним піднесенням, 
веде до національного відродження.

Своєрідним виявом Н. к. є ситуа-
ція, що характеризує націю, народ-
ність, етнос з точки зору можливостей 
розвитку національно-державних інс-
титутів, національних традицій, куль-
тури, мови тощо. Саме цей аспект виз-
начає соціальну кризу в її етнополі-
тичному значенні, а тому є сенс 
говорити про Н. к. як кризу національ-
ної ідентичності, тобто об’єктивні умо-
ви для відтворення і розвитку ідентич-
ності певним чином порушені. Частіше 
за все подібні явища спостерігаються в 
багатонаціональних державах, з так 
званим домінуючим етносом, який 
відіграє роль інтегруючого стрижня 
союзного чи федеративного типу. Дер-
жави подібного типу є тоталітарним 
утворенням зі значним обмеженням 
політичної та національної свободи. 
Ось чому криза тоталітаризму викли-
кала, з одного боку, потужні демок-
ратичні процеси, які виступили під 
гаслами свободи і прав людини, а з ін-
шого — національно-демократичні, 
які стали розвиватися під гаслом само-
визначення націй у формі державного 
суверенітету та незалежності, нині 
співпали.

Таким чином, Н. к. в багатонаціо-
нальних державах тоталітарного типу 
стала виявом антидемократичної на-
ціональної політики. Наслідки цієї 
кризи призвели до ліквідації тоталіта-
ризму, і це слід розглядати як катаст-
рофу для певної ідеології і системи, 
яка цю ідеологію плекала. Крім того, 
Н. к., привівши до катастрофи тоталі-
таризму, стала початком національно-
го відродження і державотворення се-
ред націй та народів, багато з яких або 
вже давно втратили свою державність, 
або навіть і не мали її.

Серед народів, які здобули політич-
ну незалежність внаслідок Н. к. ко-
лишнього СРСР, і український. Він 
виборов це право шляхом дотримання 
міжнородно-правових норм, а саме: ре-
ферендуму, що мало своїм наслідком 
швидке визнання української держави 
світовим співтовариством.

Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. Поняття та тер-
міни. — К., 1997; Мала енциклопедія етнодержавс-
тва / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко 
(відп. ред.) та ін. — К., 1996.

С. Бойко 
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Національна меншина — со-
ціальна група, яка формується на базі 
ознак етнічної меншини, і водночас на 
основі певних політичних характерис-
тик. Тобто Н. м. — це етнічна менши-
на в поліетнічному суспільстві, яка пе-
ребуває на третій стадії етнічного рене-
сансу: стадії політизації, активної 
участі в політичному житті держави 
проживання.

Загальновизнано, що представники 
Н. м. повинні бути громадянами дер-
жави, в якій проживають, і мати свою 
історичну батьківщину. Існування 
Н. м., їх життєдіяльність можливі за 
певних умов внутрішнього і зовніш-
нього порядку. До внутрішніх чинни-
ків належить: кількісний склад і вмін-
ня зберігати єдність, що виникає на 
ґрунті спільних етнокультурних рис. 
Н. м. набуває правового порядку тоді, 
коли в середині неї формуються різно-
го роду структурні одиниці (організа-
ції культурного, політичного, соціаль-
ного плану тощо). Зовнішнім чинни-
ком виступає етнополітика держави, 
на території якої вони проживають. 
Самоідентифікація частини населення 
за національною ознакою може здійс-
нюватись кількома шляхами. Один із 
них полягає в тому, що певна група уп-
родовж тривалого часу зберегла свої 
характерні етнокультурні риси (етніч-
ну, релігійну, мовну самобутність), са-
моорганізувалась і виявляє солідар-
ність та спільне прагнення до збере-
ження власних особливостей. Інший, 
пов’язаний з прийняттям особою доб-
ровільного рішення щодо належності 
чи неналежності до меншини.

Загального визначення поняття 
“Н. м.” у міжнародній практиці поки 
не існує. Всілякі намагання знайти 
універсальне визначення цього сус-
пільного феномена, яке задовольнило 
б усіх, поки що не дали позитивного 
результату. Причина цього полягає у 
величезній варіативності існування 
Н. м. та їх виявів у різних сферах сус-
пільного життя. Меншини різняться, 
насамперед способом проживання: 
одні мешкають компактно у чітко виз-
начених районах окремо від основної 
частини населення, інші — дисперсно 
(розсіяно) по всій країні. Є також Н. 
м., які відрізняються чіткіше визначе-
ними етнокультурними стереотипами, 
наприклад, з вельми розвиненим по-

чуттям історичної самосвідомості, за-
снованої на збереженій в пам’яті чи за-
фіксованій на папері історії, тоді як 
інші зберегли лише розпливчасте уяв-
лення про історичне минуле. У деяких 
країнах Н. м. користувалися чи корис-
туються певним ступенем самовряду-
вання, в інших цей чинник відсутній.

Складність цієї проблеми полягає 
ще й в тому, що визначення частини 
населення як національної (етнічної) 
меншини стосовно її правового статусу 
у суспільстві є більшою мірою політич-
ним, ніж науковим поняттям. Водно-
час необхідність формування міжна-
родного механізму захисту Н. м. від 
дискримінації й переслідування домі-
нуючою більшістю зумовило потребу 
виокремлення суто юридичних пара-
метрів цього поняття. З огляду на це у 
документах ООН, інших міжнародних 
організацій вирізняють ключові озна-
ки, завдяки яким меншина виступає 
суб’єктом міжнародного права. В осно-
ву вироблення позиції ООН стосовно 
меншин було покладено тлумачення, 
запропоноване 1977 р. членом Підко-
місії з прав людини ООН Ф. Капоторті: 
меншини — “це порівняно з рештою 
населення держави менша за чисель-
ністю частина, яка не займає панівно-
го становища, і члени якої — громадя-
ни цієї держави — володіють з етніч-
ної, релігійної чи мовної точок зору 
характеристиками, які відрізняються 
від характеристик іншої частини насе-
лення і виявляють (навіть якщо і опо-
середковано) почуття солідарності з 
метою збереження своєї культури, 
своїх традицій, релігій або мови”. Виз-
начення “меншин”, сформульоване 
Ф. Капоторті, містить у собі два важ-
ливі аспекти. Сутність першого аспек-
ту полягає в тому, що обмеження ста-
тусу меншини “громадянами держави” 
здебільшого вилучає з цього поняття 
робітників-мігрантів, осіб без грома-
дянства та біженців. Ці групи захи-
щені від дискримінації загальними по-
ложеннями міжнародного права. Крім 
того, вони мають і додаткові права, що 
зафіксовані в Міжнародній конвенції 
про захист прав усіх трудящих — міг-
рантів і членів їхніх родин, у Конвен-
ції про статус апатридів, у Конвенції 
про статус біженців. Існує також Де-
кларація про права людини стосовно 
осіб, які не є громадянами країни, в 
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якій вони проживають. Другим аспек-
том є те, що визнання наявних у мен-
шин спільних “етнічних, релігійних 
або мовних рис” відрізняє їх від груп, 
які можуть бути ідентифіковані за ін-
шими спільними рисами. Ознаки мен-
шини, викладені у дефініції Ф. Капо-
торті, дають також змогу виокремити 
як об’єктивні (своєрідні етнічні харак-
теристики: чисельна меншість, не до-
мінуюче становище), так і суб’єктивні 
(прагнення до збереження наявних ха-
рактеристик) критерії.

Загалом у документах ООН, зокре-
ма в Декларації, прийнятій у 1992 р. 
на сорок восьмій сесії її Генеральної 
Асамблеї і присвяченій правам осіб, 
які належать до національних або ет-
нічних, релігійних і мовних меншин, 
вживаються такі поняття, як “націо-
нальні”, “етнічні”, “релігійні”, і “мов-
ні” меншини. У цьому важливому до-
кументі національні та етнічні менши-
ни розмежовані сполучником “або” і 
відсутнє трактування, що розуміється 
під зазначеними поняттями. Робоча 
група ООН з прав осіб, які належать до 
національних, етнічних, релігійних та 
мовних меншин, при підготовці вказа-
ної Декларації, ухилившись від прий-
няття будь-якої дефініції терміна 
“меншина”, додала термін “національ-
на” до проекту цього документа. Так, у 
ст. 1 проекту йшлося, що особи, які 
належать до національних або етніч-
них, релігійних та мовних меншин, 
можуть користуватися своїми права-
ми, включаючи закріплені в цій Де-
кларації. При цьому пояснювалось, 
що термін “етнічні” може охоплювати 
термін “національні” та “з метою уник-
нути різнотлумачення в різних націо-
нальних правничих системах, робочій 
групі доцільно ввести до формулюван-
ня обидва поняття”.

Вживається термін “Н. м.” і в доку-
ментах такої авторитетної міжнародної 
організації, як НБСЄ (з 1995 р. ОБСЄ). 
Документи НБСЄ (ОБСЄ) під “Н. м.” 
розуміють тільки громадян певної дер-
жави (виключаючи робітників-мігран-
тів). Крім того, вони мають на увазі 
існування іншої держави, яка є іс-
торичною батьківщиною меншин, що 
мешкають на території цієї держави.

Термін “Н. м.” активно використо-
вує у своїх документах Рада Європи. 
Проте у їх змісті, в тому числі в одній із 

її основних у сфері захисту національ-
них меншин — Рамковій Конвенції, 
означення сутності Н. м. також відсут-
нє. Автори документа 1201 Ради Євро-
пи обмежилися лише тими характерис-
тиками, що включає він. Вираз “Н. м.”, 
наголошується в першому розділі (ст. 1) 
цього документа, належить до групи 
осіб у країні, які: проживають на тери-
торії цієї країни і є її громадянами; під-
тримують довготривалі, міцні зв’язки 
з країною; демонструють характерні 
етнічні, мистецькі, релігійні або лінг-
вістичні характеристики; достатньо 
представлені, хоча кількість цих осіб 
менша решти населення країни або 
району країни; мотивують зацікав-
леність зберегти те, що становить їхню 
спільну індивідуальність, включаючи 
культуру, традиції, релігію або мову.

Абашидзе А. Х. Национальные меньшинства и 
право на самоопределение (международно-право-
вые проблемы) // Этнографическое обозрение. — 
1995. — № 2.; Капоторти Ф. Исследование о пра-
вах лиц, принадлежащих к этническим, религиоз-
ным и языковым меньшинствам. — Нью-Йорк, 
1979; Никитюк В. О. Статус етнонаціональних 
меншин (порівняльно-правний аспект). — К, 1996.

О. Антонюк 

Національна меншовартість — 
забуття національної ідентичності, 
втрата гордості за свою націю, індифе-
рентне ставлення до національних здо-
бутків. Н. м. — глибока зневіра щодо 
держави, влади, партій, реформ. 
Люди, яких довго й безсоромно обду-
рювали, затискали ідеологічними ле-
щатами, не вірять навіть в принадні 
перспективи соціального й національ-
ного розвитку.

Комплекс меншовартості — це й за-
милування людськими бідами, потре-
ба постійної боротьби проти, а не за, 
потяг до роздряпування національних 
виразок українського народу. Це й 
звичайнісіньке просвітництво, своєрід-
ний феєрверк з красивих слів і краси-
вих гасел, які нікого й ні до чого не 
зобов’язують, ні на що не надихають, 
не кличуть до наснажливої копіткої 
роботи в ім’я незалежності України. 
Н. м. — це, зрештою, байдужість до 
національного, заробітчансько-хал-
турницьке ставлення до культури.

Комплекс Н. м. виникає в умовах 
сьогодення тоді, коли людина впев-
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нюється у фактичній неможливості 
подолати міжетнічні конфлікти, роз-
чаровується в ілюзорному, десятиліт-
тями культивованому інтернаціональ-
ному вихованні, яке “блискуче” про-
валилось. Цей комплекс підсилюється 
почуттям провини за минуле в умовах 
“полювання на відьом”, коли дехто 
вимагає то “всенародного” каяття, то 
закликає до помсти, ледь не до роз-
прав з комуністами, соціалістами, 
словом, — “колишніми”. “Нині вже 
стало вигідно бути патріотом, — пише 
Є. Сверснюк, — і вся патріотична піна 
шумує зверху мілко розлитим морем 
неповноцінності. І знов патріотів бага-
цько скрізь, а робітників щось і не 
чутно. Безпредметні розмови про не-
ньку Україну за нинішніх умов суво-
рих випробувань звучать чужим голо-
сом”.

Почуття Н. м. не може не стимулю-
ватися постійними нагадуваннями про 
загальну українську “третьосорт-
ність”, “третьомірність”. Це, безумов-
но, б’є по національній психіці. Навіть 
тим, хто не впадає у відчай, майбутнє 
України уявляється, якщо не пробле-
матичним, то принаймні тяжким та 
безрадісним. На формування комплек-
су “вічної вторинності” не могло не 
вплинути і життя в умовах екологічної 
неволі, дедалі більшої загрози біоло-
гічним і моральним основам існування 
народу. Як неодноразово зазначав 
М. Хвильовий, щоб відкрити “нову й 
блискучу” сторінку в своїй історії, не-
обхідно позбутися рабської психіки, 
“хохлацьку розляпаність і сахарин-
ність”, замінити на вольовитість і 
мужність, запліднені розумом”. Взір-
цем тут може виступати європейський 
інтелігент у найкращому розумінні 
цього слова, з його почуттям самопо-
шани і самоствердження. Передумова-
ми такого чудового перетворення є 
пристрасні емоційність, завзятість, ін-
дивідуалізм українця інтегровані у 
 державі, створеній на послідовній де-
мократично-правовій основі. Вона має 
стимулювати і посилювати розумово-
вольову активність кожного.

Н. м. полягає і в тому, що українсь-
кий народ не знає своєї історії про ба-
гатовікову боротьбу за незалежність 
України. Другосортністю “відгонить” і 
від пропозицій впровадити в сучасне 
життя елементи застарілих національ-

них ознак — зовнішнє захоплення ко-
заччиною та її атрибутами, гальванізу-
вання віджилої термінології замість 
плекання ідеї сучасного національно-
державного будівництва.

Н. м. — це постійне пристосовниц-
тво до умов, що складалися й склада-
ються, свідомість “простого гвинти-
ка”, схильність до ірраціональних 
 зусиль, що суперечить загальнонаціо-
нальній перспективі. Своєрідний куль-
турно-політичний тоталітаризм, без-
вір’я в себе, у власні сили.

Щоб подолати Н. м. потрібна копіт-
ка, постійна робота над собою, потріб-
но долати малодушність, пристосов-
ництво, демагогію та політичну мі-
мікрію, розвивати почуття власної 
гідності, свободи та незалежності.

Національна вторинність як наслі-
док національного приниження — гли-
боко аморальна. В умовах, коли люди, 
як ніколи, потребують самоповаги та 
особистої гідності, вона істотно впли-
ває на національну самосвідомість, 
викликає дефіцит довір’я, взаємопова-
ги, розумінні один одного, доброзич-
ливості, сприяє нездібності діяти ро-
зумно.

Антонюк О. В. Етнополітичний чинник держа-
вотворчих процесів в Україні: основні концептуаль-
ні засади / Міжнаціональні відносини і національні 
меншини України: Стан, перспективи / Упоряд. 
Р. Ш. Чілачава, Т. І. Пилипенко; За ред. Р. Чілача-
ви. — К., 2004; Етнічний довідник: У 3 ч. — Ч. 1. По-
няття та терміни. — К., 1997; Мала енциклопедія 
етнодержавства / НАН України. Ін-т держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко 
(відп. ред.) та ін. — К., 1996; Міграційні процеси в 
сучасному світі: світовий регіональний виміри: (По-
нятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та 
практика): Енцикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За 
ред. Ю. Римаренка. — К., 1998.

С. Бойко
 

Національна преса українська 
(засоби масової інформації націо-
нальних меншин) — друковані та 
аудіовізуальні засоби масової інформа-
ції, що призначені для задоволення ін-
формаційних потреб національних 
меншин в Україні. Станом на початок 
2007 р. в Україні виходили друком по-
над 200 загальноукраїнських та регіо-
нальних видань мовами національних 
меншин — російською, польською, ру-
мунською, німецькою, вірменською, 

Національна преса українська (засоби 
масової інформації ...)
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ідиш, азербайджанською, грецькою, 
татарською та іншими мовами. Заснов-
ники видань — державні органи, різно-
манітні громадські організації, асоціа-
ції національно-культурних товариств 
України, просвітницькі товариства та 
центри, релігійні общини, посольства 
іноземних країн, підприємства, окремі 
громадяни тощо. Серед видань є за-
гальнополітичні газети “Голос Азер-
байджану” (засновник — Всеукраїнсь-
ка громадська організація “Конгрес 
азербайджанців України”; мова — ук-
раїнська, російська, азербайджансь-
ка), “Голос Крыма” (Державний комі-
тет України у справах національностей 
та міграції; російська, українська, 
кримськотатарська), “Майдан” (Київсь-
ке товариство татарської культури; ук-
раїнська, російська, арабська, татар-
ська, турецька), “Німецький канал” 
(Міжнародна громадська організація 
“Товариство німців “Вірдергенбурт”; 
ук раїнська, німецька, російська), 
“Нур” (Посольство Ісламської держави 
Афганістан в Україні; українська, 
дарі, пушту) та інші, літературно-ху-
дожні та історичні журнали — “Греки 
и славяне: 1000 лет” (Союз греків Ук-
раїни; російська, українська, грецька, 
англійська), “Східноєвропейський мо-
нітор” (Східноєвропейський інститут 
розвитку; польська, китайська, біло-
руська, болгарська, японська та ін.), 
“Русло” — додаток до “Нової літера-
турної газети — НЛГ” (Міжобласне на-
ціонально-просвітницьке товариство 
“Русское собрание”; українська, росій-
ська) та інші, навчальні, релігійні, ди-
тячі журнали “Daf in der Ukraine” 
(Асоціація українських германістів;  
німецька), “Fe qu rel” (Всеукраїн ська 
науково-педа го гічна асоціація “Арон 
Пумнул”; ру мунська), газети “Барух 
Ашем” (Ре лігійна громада іудеїв 
До нецька; російська), “Мінарет” (Ду-
ховне управ ління мусульман Украї ни; 
ро сійська, українська, англійська, 
арабська, та тарська) тощо. У телерадіо-
прос торі України також широко пред-
став лені мови національних меншин 
України. У місцях компактного прожи-
вання національних меншин створено 
націо нальні редакції, що готують 
те лерадіо програми їхніми мовами. 
На приклад, державна телерадіо ком-
панія “Крим” веде мовлення кримсько-
татар ською, російською, болгарською, 

гре ць кою, німецькою, вірменською 
мовами; Оде ська державна телерадіо-
компа нія — молдавською, болгар сь-
кою, га гаузь кою; Чернівецька обласна 
те ле радіо ком панія — румунською та 
єв рей сь кою; Закарпатська державна 
те лера діокомпанія — румунською, 
угор сь кою, словацькою, німецькою та 
ром ською мовами. Відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України 
“Про спеціалізовані редакції для ви-
пуску літератури мовами національних 
мен шин України” від 15 серпня 1992 р. 
було створено Головну спеціалізовану 
редакцію літератури мовами націо-
нальних меншин України — державне 
спеціалізоване видавництво “Етнос”. У 
цьому видавництві побачило світ 
близько 300 назв художніх творів кла-
сиків національних літератур, сучас-
них авторів, що пишуть рідною мовою. 
У доробку “Етносу” — словники, нав-
чальні видання, книжки з історії та 
культури етносів України більше ніж 
60-ма мовами. У перекладах на інші 
мови видано твори Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, Олександра Довженка 
та інших українських класиків, анто-
логії творів літераторів різних народів, 
представники яких проживають в 
Україні: антологія кримськотатарської 
поезії за вісім століть “Окрушина 
сонця”, “Мелодії білоруської Жалій-
ки”, “Диво першого. Сторінки хорват-
ської поезії” тощо.

Мас-медіа у термінах і визначеннях: Корот. 
слов.-довід.: Навч. посіб. / Уклад. Ю. В. Бондар. — 
К., 2005; Міжнаціональні відносини в Україні. — К, 
2004; Українське законодавство: засоби масової 
інформації. — К., 2004.

М. Головатий

Національна рада України з пи-
тань телебачення і радіомовлен-
ня — позавідомчий державний конт-
ролюючий орган, який відповідає за 
розвиток, якісний стан телебачення і 
радіомовлення України. Національна 
рада контролює дотримання законо-
давства у галузі телебачення і радіомов-
лення України, видає ліцензії на право 
телерадіоорганізацій використовувати 
канал, час мовлення та контролює до-
тримання умов ліцензій, забезпечує 
дотримання прав телеглядачів та 
радіослухачів, контролює дотримання 
стандартів та норм технічної якості те-

Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
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лерадіопрограм, здійснює інші перед-
бачені повноваженнями функції щодо 
функціонування та розвитку теле-
радіоінформаційного простору Украї-
ни. Національна рада у разі виявлення 
порушень чинного законодавства та лі-
цензійних умов має право застосовува-
ти штрафні санкції, зупиняти, анулю-
вати дію ліцензії телерадіоорганізації. 
До складу Національної ради, який за-
тверджує Верховна Рада України тер-
міном на чотири роки, входить 8 осіб: 
по чотири за поданням Президента та 
Голови Верховної Ради України. Чле-
ни Національної ради є державними 
службовцями і не можуть бути заснов-
никами (співзасновниками) телерадіо-
організацій або отримувати від них 
будь-яку винагороду. Те саме стосуєть-
ся і працівників апарату Національної 
ради.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Національна рада церков 
(НРЦ) — заснована 2 грудня 1908 р. 
як Федеральна рада церков Христа в 
Америці, яку зазвичай називають 
 Федеральною радою церков (ФРЦ), 
Вальтером Раушенбахом і Гаррі Уор-
дом. Доктор Раушенбах, який був тео-
логом, писав: “Якщо коли-небудь со-
ціалізм переможе, він не зможе пере-
могти в країні, що не знає релігії”. 
Доктор Уорд — викладач об’єднаної 
теологічної семінарії, був під прися-
гою викритий як член комуністичної 
партії Меннігом Джонсоном, який 
назвав Уорда “головним спеціалістом 
з проникнення комуністів у релігійну 
сферу”.

Створена Раушенбахом і Уордом ор-
ганізація отримала фінансову підтрим-
ку від досить незвичного джерела. Як 
свідчать документи, “Джон Рокфел-
лер-молодший у період з 1926 до 
1929 р. вклав у розвиток ФРЦ понад 
173 тис. доларів — суму, що дорівнює 
10 відсоткам його загального річного 
прибутку від усіх джерел”. Через 19 
років після заснування ФРЦ конгре-
смен Артур М. Фріг подав у Палату 
представників США резолюцію, в якій 
описував Федеральну раду церков як 
“комуністичну організацію, спрямова-
ну на створення державної церкви…” 

У 1942 р. ФРЦ виступила із заявою, 
в якій закликала до створення “світо-
вого уряду, міжнародного контролю за 
всіма арміями, універсальною грошо-
вою системою та міжнародним бан-
ком”. 

Діяльність ФРЦ все більше викли-
кала протести з боку американського 
населення. Це стало приводом до змі-
ни назви, але не самої діяльності. 
29 листопада 1950 р. Федеральна рада 
церков отримує назву Національна 
рада церков Христа.

НРЦ тісно співпрацювала з Ко-
муністичною партією США. У своєму 
інтерв’ю 15 липня 1968 р., надрукова-
ному в журналі “Епроуч”, генеральний 
секретар компартії Гесс Холл заявив, 
що комунізм і церква мають стільки 
спільних цілей, що “вони просто 
зобов’язані існувати один для одно-
го…” і що “нині червоні цілі в Америці 
майже збігаються з тими, які підтри-
мує ліберальна церква. Ми можемо й 
будемо працювати разом заради спіль-
ної мети”. У житті всі пропозиції НРЦ 
підтримуються. До складу НРЦ увійш-
ла також Церква Сатани, якою керує 
“віщий жрець” Антон Ла Веєм із Сан-
Франциско.

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Національна самоповага — мо-
рально-психологічна і етична складова 
самосвідомості особи і духовної куль-
тури нації, що виявляється в усвідом-
ленні своєї причетності до історичної 
долі нації, в пошануванні її традицій, 
звичаїв, моралі, у прагненні розвивати 
і захищати їх від намагань завдати їй 
шкоди з боку будь-яких сил. Почуття 
Н. с. формується у людини від самого 
народження і починається з сім’ї і ро-
дини. Цього почуття немає у космо-
політичному середовищі, оскільки там 
відсутнє саме поняття національної 
належності. 

Н. с. є одним з виявів високої ду-
ховної культури, моральної чистоти, 
любові до рідної землі, до своїх пра-
щурів конкретної особи. Вона лежить 
в основі такої категорії як сумління 
нації, що формується у процесі со-
ціалізації особи і нації. У соціальній 
філософії виокремлюють два рівні 

Національна самоповага
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Н. с.: 1) психологічний, який визначає 
ставлення особи до власної нації як 
найвищої самоцінності і виявляється у 
формі національної гордості, честі і 
гідності; 2) морально-політичний, 
який понад усе ставить право своєї на-
ції на самовизначення аж до утворення 
власної національної держави. 

Водночас Н. с. виступає як само-
оцінка нацією свого місця у світовій 
спільноті, свого культурного і право-
вого статусу порівняно з іншими на-
ціями і певним чином впливає на її по-
ведінку за конкретних суспільно-полі-
тичних умов, що складаються нині в 
глобалізованому світі.

Завдяки Н. с. нація спроможна за-
явити про свою особливу самобутність, 
що виявляється в менталітеті, інтелек-
ті, матеріальній і духовній культурі, 
способі буття. Вона є духовним гаран-
том збереження політичної, соціально-
економічної і культурної цілісності 
нації. Відтак Н. с. виступає як альтер-
натива псевдонаціональному плю-
ралізму, шовінізму чи різним “муль-
тикультурним” інтернаціоналізмам. 
Саме завдяки Н. с. і національній па-
м’яті нація стала основним суб’єктом 
історії. Вони не в останню чергу збе-
регли українців як самодостатню на-
цію в умовах жорстокої боротьби за 
право жити на своїй рідній землі. Най-
вищою формою Н. с. українців став 
український націоналізм.

Г. Мусієнко

Національна церква — система 
релігійних вірувань і культових дій, 
сформованих чітко означеним етно-
сом — нацією у процесі його багатові-
кового проживання на одній території 
під впливом усталених форм світогля-
ду, звичаїв і традицій і виражених рід-
ною мовою та у прийнятих символіч-
них формах. Н. р. постає невід’ємним 
елементом культури й самосвідомості 
свого носія — нації й підпорядкована 
практичній реалізації її національних 
інтересів та духовних потреб. Вона 
справляє відчутний вплив на збере-
ження менталітету нації, регламентує 
поведінку й побут своїх носіїв, сприяє 
їх розвитку, а отже, збереженню як са-
мобутніх феноменів.

Н. ц. не означає єдина для конкрет-
ної нації й не є аналогом національно-
державної релігії, хоча друга, природ-

но, може формувати Н. ц. Водночас не 
слід ототожнювати поняття Н. ц. і цер-
ква національної зорієнтованості. На-
ція водночас може мати не одну, а 
кілька конфесій. Проте не всі вони пос-
тають як Н. ц. Національною постає не 
та церква, яка використовує у своїй 
назві щось від корінної нації чи функ-
ціонує на її рідній землі. За умов, коли 
церква ігнорує у своєму богослужінні 
національну мову і підпорядкована в 
ньому зарубіжному центру, який 
нехтує або вороже ставиться до націо-
нальних інтересів, то така церква не є 
національною, навіть, якщо серед її 
парафіян є і представники цієї нації. У 
своєму функціонуванні така церква 
постає як церква центру своєї юрис-
дикції. Так, в Україні до національних 
релігійних об’єднань можна віднести 
Українську православну церкву Київ-
ського патріархату, Українську авто-
кефальну церкву, Українську греко-
католицьку церкву. Поняття “Н. ц.” 
не тотожне поняттю “державна церк-
ва”, оскільки перша постає складовою 
духовно-культурного розвитку нації, а 
друга — складовою соціально-політич-
ного процесу. До того ж в одній дер-
жаві може функціонувати кілька 
Н. ц., а державною може бути тільки 
одна церковна інституція. 

Етнос і релігія. — К., 1998; Єленський В. Релігія 
після комунізму. — К., 2000; Історія релігії в Ук-
раїні. — К., 1999; Християнство в контексті історії 
культури українського народу. — К., 1997. 

А. Черній

Національне середовище — про-
стір, в якому існують представники 
людства, взаємопов’язані спільною 
мовною культурою, історичною па м’ят-
тю, свідомістю, особливостями мен-
талітету, побуту тощо. В Н. с. людина 
перебуває з моменту народження, ви-
ховується і навчається на основі націо-
нальних традицій, спілкується, всту-
пає в родинно-сімейні, економічно-тру-
дові відносини. Основними підставами 
для існування Н. с. є етнічні чинники 
та національна свідомість і воля до ок-
ремішнього національного життя. Пев-
не Н. с. може обрамлюватися націо-
нально-державними кордонами, а за 
відсутності власної держави перебува-
ти в полі безпосереднього впливу ін-
ших національних спільнот, що витво-

Національна церква
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рюють власне Н. с. При цьому, єдність 
і міцність Н. с. поневолених і розділе-
них націй залежить від рівня їхньої ет-
нічної консолідації, національної сві-
домості і волі. Н. с. поневолених націй 
може піддаватися вторг ненню і лікві-
дації з боку держави-поневолювача, що 
може призвести або до цілковитого 
його знищення або певного розмиван-
ня. Людина є істотою не лише соціаль-
ною, а й національною. Вона народ-
жується в певному Н. с., тому втрата 
зв’язку з ним негативно впливає на лю-
дину. Позбавити зв’язку особу з влас-
ним Н. с. може асиміляційна політика 
держав-поневолювачів. Відповідно мо-
жуть постати люди, що перейшли в 
інонаціональне середовище, або ті, які 
не зараховують себе до якоїсь націо-
нальної спільноти. У широкому зна-
ченні, Н. с. можна ще розуміти, як 
простір, що складається з представни-
ків одних лише націй, які співіснують 
і перебувають у взаєминах.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії / Відп. ред. Ю. І. Римарен-
ко, І. Ф. Курас. — К., 1993; Основи етнодержаво-
знавства: Підручник / За ред. Ю. І. Римаренка. — 
К., 1997.

В. Деревінський

Національний авангард — теро-
ристична група в Італії. Створена на-
прикінці 50-х років як бойове крило 
неофашистської організації Новий 
порядок. Спираючись на підтримку 
спецслужб, армії і поліції, здійснила 
кілька зустрічних терористичних ак-
тів проти представників лівих органі-
зацій і керівництва групи Червоні 
Бригади. Точні дані про склад, керів-
ництво групи практично відсутні, за-
лишки групи знаходяться на нелегаль-
ному становищі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Національний дух — особливий 
різновид свідомості біосоціальної 
спільноти — нації та самосвідомості й 
мислення кожного з її представників. 
За своєю сутністю поняття Н. д. близь-
ке до поняття національної свідомості, 
але за формою воно вирізняється біль-

шою мірою абстрактності і глибиною 
свого коріння. Первісною основою по-
яви і формування Н. д. було усвідом-
лення етнічної належності особи на 
ґрунті спільного походження по крові 
(дух крові). Згодом до цього долучився 
вплив таких чинників, як рідна земля, 
рідна мова, традиції, звичаї. У свою 
чергу, вони вплинули на формування 
групової психіки, особливих рис ха-
рактеру індивіда і типу соціальної по-
ведінки. На ранніх стадіях феномен 
Н. д. яскраво виявляється у міфотвор-
чості і релігійних віруваннях.

Пізніше з формуванням вищих рів-
нів суспільної свідомості з’являється 
ідеологічний та політичний складники 
Н. д., який стає домінантою розвитку 
національної культури в найширшому 
розумінні, а не лише літератури, мис-
тецтва, архітектури, музики, народної 
творчості тощо. Відтак формується на-
ціональна ідеологія як сукупність тео-
рій, світогляду, цінностей та ідеалів 
нації, що знаходить своє практичне 
втілення у творенні національної дер-
жави. Вона виступає в ролі основного 
інституту захисту інтересів нації і га-
рантом збереження Н. д. як сукупності 
духовних надбань нації у процесі її іс-
торичного розвитку. Суспільно-полі-
тична практика дає багато прикладів 
того, що втрата Н. д. швидко призво-
дить до занепаду навіть могутніх на-
ціональних держав і перетворює їх на 
руїну, а націю ставить на межі катаст-
рофи. Тому потенціал нації залежить 
не тільки від матеріальних умов і спо-
собу буття, а й від сили Н. д. Цей дух 
передається з покоління в покоління 
від пращурів до нащадків через мову, 
традиції, звичаї, мораль, освіту, ду-
ховну культуру, право і як наслідок 
через дух крові. Без цього зникне жит-
тєдайне джерело Н. д., яке так високо 
підносять і плекають мислителі. Адже 
це “вічний революціонер” Франка, 
“животворчий дух” Сковороди, Гете й 
Гегеля. Коли йдеться про первинність 
духу чи матерії, не треба забувати на-
родну мудрість: у здоровому тілі — 
здоровий дух. Не усвідомлюючи цього 
нація і кожен її представник штов-
хають себе власноруч у прірву небуття. 
Приміром тому є українська нація. 
Упродовж своєї довгої історії фізичне 
винищення українців за допомогою 
найрізноманітніших методів — війн, 

Національний дух
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голодоморів, масових депортацій, 
ув’я знень у концтаборах, асиміляцій 
тощо, які не можна назвати інакше як 
перманентний геноцид, не знищило 
українців як націю. Їх порятувала від 
загибелі рідна земля і сила українсь-
кого Н. д. Він втілюється в українській 
мові, яка і нині стоїть на сторожі ук-
раїнців і України. Без Н. д. не може 
бути ні нації, ні національної держави. 
Найбільший його ворог — бездуховний 
космополітизм, який поширює у світі 
смертоносне явище — синдром націо-
нального імунодефіциту. Він вразив і 
Україну, де триває гостре протистоян-
ня українського національного духу і 
чужинської бездуховності, що виявляє 
себе у всіх сферах життя суспільства і 
поширюється через засоби масової ін-
формації — телебачення, радіо, пресу. 
Перед українцями постало питання 
бути чи не бути їм як нація. Відповідь 
буде позитивною для України, якщо 
збережеться вічний вогонь українсько-
го духу, який “чистить чуття і оновлює 
кров” українців. 

Г. Мусієнко

Національний ідеал — узагаль-
нювальний вияв найвищих прагнень і 
мрій нації щодо свого майбутнього. Пе-
редусім це стосується матеріальної і ду-
ховної сфер буття, державно-політич-
ного устрою, який найповніше відпові-
дає національним традиціям, зберігає 
національні звичаї, мораль, право, на-
ціональні духовно-матеріальні цінності 
і врешті-решт забезпечує нації статус 
суб’єкта міжнародного життя.

Н. і. формується в умовах конкрет-
но-історичної доби і зазнає певних змін 
залежно від обставин. Він має широ-
кий спектр прагнень і уявлень в галузі 
політики, ідеології, економіки, куль-
тури, освіти, міжнародних зв’язків. 
Усі вони разом становлять основу для 
опрацювання довгострокових програм 
і практичних дій з метою досягнення 
омріяного Н. і. Зміст і форма Н. і. 
значною мірою залежить від расових, 
етнічних, культурних традицій і особ-
ливостей тієї чи тієї нації. Відтак якіс-
на характеристика Н. і. відзначається 
великою розмаїтістю оцінок і не вкла-
дається у просту схему “позитивний — 
негативний”. 

Так, Н. і. кочових націй зосеред-
жується на проблемі нових територій, 

а осілих — зберегти свою землю від за-
зіхань інших націй. Те саме стосується 
Н. і. панівних націй держав-імперій і 
поневолених націй колоній. При цьо-
му Н. і. обох сторін мають протилеж-
ний характер, більше того, їх можна 
вважати антагоністичними. Проте 
кожна нація головною складовою Н. і. 
вважає збереження своєї самобутності, 
самодостатності, пріоритету захисту 
своїх національних інтересів за будь-
яких умов і обставин. Досягти цього 
можна в різний спосіб, починаючи від 
збереження та поширення своїх куль-
турних надбань — мови, традицій, 
вірувань, моралі, звичаїв і закінчуючи 
застосуванням економічних, енерге-
тичних, торгових, правових, фінансо-
вих санкцій включно з війною проти 
інших націй. Прикладом цього мо-
жуть бути Н. і. Росії, США, Ізраїлю. 
Стосовно українців, то в сучасних умо-
вах їхні Н. і. зводяться до практичної 
реалізації свого права на самовизна-
чення, що означає збереження націо-
нальної ідентичності, суверенітету. 
Без творення української національної 
держави українська нація не досягне 
свого омріяного національного ідеа-
лу — незалежності. 

Г. Мусієнко

Національний менталітет (лат. 
mentalis — розумовий, духовний) — 
сукупність психологічних, поведін-
кових установок етнонаціональної 
спільноти, що виражаються в їхньому 
особливому світовідчутті, світосприй-
манні, складі розуму, здатності дума-
ти, способі життя тощо. Н. м. тісно 
пов’язаний з національною характеро-
логією, вбираючи в себе як емоційно-
чуттєвий, вольовий, так і усвідомле-
ний (свідомісний) аспекти національ-
ного характеру. Н. м. виявляється у 
вигляді ієрархічної системи ідей, пог-
лядів, уявлень про себе і світ, оцінок, 
смаків, культурних канонів, способів 
висловлення думки, що є суттєвою 
частиною етнічних традицій. Фор-
мується в процесі етнонаціогенезу під 
впливом традицій, середовища прожи-
вання, міжнаціональних контактів. 
Нерозривно пов’язаний з історичними 
умовами розвитку нації і відображає 
зміни народних світовідчувань. Н. м. є 
синкризою психологічних та ідеоло-
гічних (або світоглядних) виявів само-

Національний ідеал 
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бутності народу і має різноманітні фор-
ми своєї суб’єктивізації залежно від 
соціокультурного контексту, в якому 
перебуває народ, нація. Відповідно, Н. 
м. вважається глобальною психологіч-
ною універсалією, що вбирає як 
обов’яз ковий компонент досвід попе-
редніх генерацій певної нації. У полі-
тологічній науці побутують конструк-
тивістські думки щодо національного 
менталітету про те, що етнополітич-
ний організм має свою “мрію”, яка ста-
новить діалектичну єдність загальних 
та індивідуальних інтересів, ідей, що є 
продуктом інтелектуальної діяльності 
еліти. Тобто це є певна ідеологія, нау-
ково обґрунтовані чи мистецьки ос-
мислені ідеї, концепції, програми, сві-
тоглядні орієнтації, які характеризу-
ють світоглядний потенціал нації. 
Наявність менталітету є об’єктивним 
показником того, чи існує етнос як са-
мобутній історико-культурний ор-
ганізм, чи ні, незважаючи на те, в яких 
соціокультурних формах він втілює 
своє національне “Я” — державно-
політичних чи мистецько-художніх. 
Проте для розвитку етносу, його перс-
пективи наявність усіх історично ви-
роблених форм життя має велике зна-
чення. У разі відсутності однієї з таких 
форм потрібно вести мову про націо-
нальну сублімацію, ніж про гармоній-
ний розвиток. Саме брак достатніх інс-
титуційних, тобто державних, форм 
національного життя породжує такі 
специфічні інтроспективні форми на-
ціональної самосвідомості, які, з одно-
го боку, нічого формально національ-
ного в собі не несуть, а з іншого — є 
певною компенсацією за неповноту на-
ціонального буття. Для повноцінного 
існування та розвитку етнонаціональ-
ної спільноти потрібно зберігати ціліс-
ність ментальної структури народу. 
Функціональний розподіл сфер жит-
тєдіяльності між членами національ-
ної спільноти забезпечує цілісність і 
спадковість світогляду і менталітету. 
Ментальна структура нації має деяку 
аналогію зі структурою психіки люди-
ни, яка виконує також три функції — 
вольову, розумову і чуттєво-емоційну. 
Вольова функція — це функція само-
організації, активної і рішучої екс-
пансії у світі з метою реалізації своїх 
власних інтересів. Поборниками ціліс-
ності й недоторканості нації, виразни-

ком її інтересів виступає аристократія. 
Розумова функція — функція інтелек-
туально-духовного життя, яка забезпе-
чує ментальну єдність нації. На сучас-
ному етапі її носіями є інтелігенція. 
Без аристократії і носіїв духовності на-
ція приречена на небуття, оскільки за-
лишається тільки функція безпосеред-
ньо-чуттєва, афектна, орієнтована на 
продовження тілесного життя. Нація 
перетворюється на дезорганізоване і 
дезорієнтоване населення певної тери-
торії, хоча демос є тілом нації. Він 
зберігає в собі генетично-ментальні 
риси нації, має здатність до відтворен-
ня і відродження. Це є сферою несвідо-
мого, безпосередньо-чуттєвого, але 
саме з неї згодом виростає нова свідо-
мість і нові форми самоорганізації на-
ції. Відтак Н. м. є об’єд ну вальним чин-
ником, що утворює особливу політико-
психологічну спільність людей; є 
певною сумою потенцій, що зумовлю-
ють неповторність світобачення і жит-
тєдіяльності нації. 

Етнополітологія в Україні. Становлення. Що 
далі? — К., 2002; Римаренко Ю. Національно-дер-
жавне будівництво. — К., 1999; Римаренко Ю. та 
ін. Етнос, нація, держава: Україна в контексті світо-
вого етнодержавного досвіду. — К., 2000.

В. Деревінський

Національний характер (від. 
грец. — риса, особливість, відбиток) — 
сукупність психологічних особливос-
тей певної нації, що відображаються в 
її історичних діях та поведінці її пред-
ставників. Може бути: переважно чо-
ловічим або жіночим; екстравертова-
ним (спрямованим назовні) або інтро-
вертованим (спрямованим на себе, на 
самопізнання); орієнтованим переваж-
но на духовні, політичні, економічні 
або споживацькі цінності (звідси 
розрізняють нації духовні, політичні, 
економічні чи споживацькі); переваж-
но домінуючої поведінки або демонс-
трувати готовність до підпорядкуван-
ня. Національний характер формуєть-
ся в певних природних та історичних 
умовах, ґрунтуючись на тій чи тій сис-
темі національного виховання.

Г. Щокін

Національні меншини (причини 
виникнення та їх типи) — націо-
нальності, що становлять за кількістю 

Національні меншини (причини 
виникнення та їх типи)
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меншину порівняно з основною масою 
населення певної території. Формува-
лися у процесі історичного розвитку 
держав під впливом цілої низки чин-
ників. Американський дослідник 
Р. Олівер виокремлює серед них такі. 
По-перше, здійснювана протягом бага-
тьох століть міграція європейців та їх 
поселення на інших континентах суп-
роводжувалось утисками місцевого на-
селення. По-друге, насильницька міг-
рація африканського населення на 
Американський континент у період 
работоргівлі XVII–XIX ст. По-третє, 
завезення в період колоніалізму дер-
жавами робочої сили в ті місця, де вона 
була необхідною. По-четверте, масова 
міграція з бідних країн у багаті під час 
економічного піднесення у 50–60-х ро-
ках ХХ ст. По-п’яте, розпад Австро-
Угорської, Оттоманської імперій тощо, 
спричинив виникнення нових держав. 
На думку німецького вченого Ф. Гер-
мана, в основі утворення національних 
меншин лежать три базові принципи: 
а) походження (шляхи формування); 
б) структурно-соціальне становище у 
суспільстві; в) політичні орієнтації. 
Відповідно до цього, за Ф. Гекманом, 
національні меншини є п’яти типів: 
1) національні меншини, що сформу-
валися внаслідок виникнення націй 
дер жав (національних держав), для 
яких важливою умовою було збере-
ження державної самоорганізації й ет-
нічної належності їхнього населення. 
“Острівки”, що уособлювали відмінну 
етнічність у межах утворення націо-
нальних держав, і були національни-
ми меншинами; 2) регіональні менши-
ни (групи населення), які з різних при-
чин усупе реч уніфікації та асиміляції 
зберегли етнічну ідентичність; 3) міг-
раційний тип меншин, який має два 
різновиди — поселенський та заробіт-
чанський. Перший утворюють імміг-
ранти, які прибувають з метою пра-
цевлаштування; 4) колоніальний тип 
національних меншин. Це нащадки 
стародавнього населення завойованих 
і заселених колоністами територій, які 
в процесі пограбувань, винищення і 
витіснення позбавлялися успадкованої 
ними економічної основи життя і со-
ціальну структуру та культуру яких 
було майже знищено; 5) нові націо-
нальні меншини, утворення яких 
пов’язане із становленням нових на-

ціональних держав внаслідок суто ко-
лоніального поділу територій і вста-
новлення кордонів без урахування ет-
нічної специфіки.

До зазначених чинників, які наво-
дять Р. Олівер та Ф. Гекман, слід дода-
ти й те, що виникнення національних 
меншин відбувалося також під впли-
вом взаємодії різноманітних етносів у 
процесі становлення й розширення су-
веренних держав. Загалом сформував-
ся мозаїчний у національному плані 
світ, де проблема меншин набула уні-
версального характеру і постає фак-
тично перед кожною державою, регіо-
ном, а в окремих із них — надзвичайно 
гостро. Нині у світі практично немож-
ливо віднайти країну, в якій би все на-
селення розмовляло однією мовою, 
сповідувало єдину релігію, мало одна-
кові культурні традиції та цінності.

Права людини в Україні: Інформ.-аналіт. бюл. 
Українсько-Американського Бюро захисту прав 
людини: Вип. 21. Права меншин. — К., 1998; Эт-
ничность на постсоветском пространстве: роль в 
обществе и перспективы: Материалы конферен-
ции. — К., 1997.

О. Антонюк 

Національно-державні інтереси 
України в етнополітичній сфері — 
фундаментальні цінності, в яких ві-
дображені життєво важливі прагнен-
ня нації як сукупності громадян усіх 
національностей забезпечити терито-
ріальну цілісність поліетнічної ук-
раїн ської держави, гармонійне спів-
існування різних національно-етніч-
них, релігійних і культурних спіль-
ностей. Серед національно-державних 
інтересів є низка визначальних, що 
безпосередньо стосуються сфери етно-
політики, як-то: забезпечення держав-
ної незалежності й територіальної 
цілісності країни; формування націо-
нально-державної ідентичності; кон-
солідація українського поліетнічного 
суспільства; збереження міжнаціо-
нального, міжетнічного миру в сус-
пільстві;  утвердження власного імід-
жу на зовнішньополітичній арені. Го-
ловним національним інтересом для 
України залишається проблема збере-
ження те ри торіальної цілісності та 
дер жавної незалежності. За європей-
ськими масштабами Україна є однією 
з найбільших держав. На відміну від 
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федеративної Росії, в Україні історич-
но так склалося, що вона сформува-
лась як уніт арна держава. Тверджен-
ням цьому є нова Конституція Украї-
ни, яка визнає її такою, а також її 
територію цілісною і недоторканною 
(ч. 2, 3 ст. 2). Особливістю України є 
те, що у її складі знаходиться єдина 
терито ріа льна автономія. Упродовж 
тривалого часу взаємини між Ав-
тономною Республікою Крим і Ук-
раїнською дер жавою не були остаточно 
врегульо ваними. У процесі вирішення 
цього питання пройдено кілька етапів. 
Вони позначені намаганням Криму 
забезпечити собі якомога біль ше прав, 
аж до здобуття прав суве ренної дер-
жави — громадянство, влас ність на 
землю і надра, права суб’єкта між на-
родного права тощо. Об’єктивно цьому 
сприяє низка чинників, які вис ту-
пають основою живлення проро сій-
ських настроїв на півострові, а саме: 
1) істо рично довший проміжок часу 
на леж ності Криму Росії, ніж Україні; 
2) домінування серед населення Криму 
росіян, російської мови, відсутності в 
Автономній Республіці Крим уста-
лених українських духовно-куль тур-
них традицій; 3) складність процесу 
адап тації та інтеграції в суто сло в’ян-
ське середовище кримських татар — 
носіїв інших культурних звичаїв, тра-
дицій і віри; 4) формування у свідо-
мості пев ної частини росіян Криму 
стереотипу про підтримку офіційним 
Києвом крим ських татар у разі мож-
ливого міжетнічного конфлікту на 
півострові. За таких обставин Росія 
розгля да ти меться ними як гарант 
безпеки.

До кримської проблеми виявляли й 
виявляють інтерес як владні структури 
Російської Федерації, так і більшість 
російських політичних об’єднань. 

Остаточно кримське питання вирі-
шено після прийняття нових Консти-
туції України та Конституції Авто-
номної Республіки Крим. 

У Конституції України в розд. X 
ст. 134–139 чітко визначені основні 
засади конституційного статусу Авто-
номної Республіки Крим у складі 
України. Передусім це: 1) коло тих 
повноважень, у межах яких автономія 
діє самостійно; 2) система і порядок 
формування та діяльності республі-
канських представ ницьких і вико нав-

чих органів; 3) пред мет і характер її 
нормативно-правових актів та інші 
питання. 

Прийняття нового Основного За-
кону законодавчо підтвердило, що 
складові державної території України 
перебувають у цілісності й нероз рив-
ному зв’язку, визначаються внутріш-
ньою єдністю. Закладене в Конституції 
поєднання централізації і децент ра-
лізації у здійсненні державної влади 
виявляються в тому, що за централь-
ними органами держави зберігається 
право охорони та забезпечення націо-
нальних інтересів, а решта функцій 
передається на місця.

Водночас, в Україні можна виок ре-
мити кілька груп чинників, які за-
грожують територіальній цілісності 
держави. 

Насамперед це сепаратистські ідеї 
її територіального розчленування, но-
сіями яких є певні політичні кола як 
ззовні, так і в середині країни. При -
кладом цього можуть слугувати кон-
цепції щодо виділення як самостійних 
етносів у межах України “козаків”, 
“карпаторусинів”, ідеї створення “Но-
воросії” (так у царській Росії називали 
Південну Україну) у Південно-Схід-
ному регіоні, відродження Донецько-
Криворізької Республіки тощо. Свід-
ченням вияву сепаратистських тенден-
цій після проголошення незалежності 
України, зокрема, став факт прове-
дення спільного засідання керівників 
рад постійних комісій та депутатських 
груп Верховної Ради Криму, Мико-
лаївської, Одеської, Херсонської — 
обласних рад народних депутатів, на 
якому відповідно до “регіонального 
протоколу” передбачено створення 
економічної Ради Півдня України, що 
було оцінено Верховною Радою Ук раї-
ни як спроба “досягти ізоляції цілого 
регіону від економічного простору, 
створити якусь замкнену територію із 
сепаратистськими структурами управ-
ління”. Певну загрозу територіальній 
цілісності України несуть у собі від мін-
ності між трьома основними зонами: 
Сходом та Півднем, Центром, Заходом, 
які виявляються в менталітеті, соці-
альних і політичних орієнтаціях на се-
лення цих регіонів. Цей чинник 
посилюється складною, мозаїчною ет-
ніч ною структурою, яку має Україна. 
Тут можна виокремити три основні 
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групи: українців, які розмовляють 
українською мовою; українців і росіян, 
які розмовляють російською мовою; 
особи інших національностей.

Відцентрова тенденція, посилена 
етнічним чинником, вже виявлялася 
після проголошення незалежності 
України, і практично, за певних умов, 
може призвести до міжнаціонального 
напруження у таких її регіонах, як 
Крим, Донбас, Закарпаття, Буковина. 
При цьому слід враховувати і те, що в 
прикордонних регіонах є місця ком-
пактного розселення національних 
меншин, які можуть стати каталі зато-
ром передконфліктної ситуації й при-
звести до непередбачених наслідків. 
Це певною мірою пояснює той факт, 
що в українському законодавстві 
 залишається поки що не з’ясованою 
проб лема права національних меншин 
на створення національно-терито рі -
аль них одиниць.

Право національних меншин на те-
риторіальну автономію в українському 
законодавстві залишається задек ла-
рованим, а не гарантованим. На думку 
деяких політиків, науковців, журна-
лістів у нинішній політичній, со-
ціально-економічній ситуації в Ук раї-
ні надання нацменшинам прав на 
територіальну автономію є кроком до 
сепаратизму, який загрожує її дер-
жавній цілісності.

Для українського суверенітету не-
без печними є територіальні зазіхання, 
які висувають до України певні по лі-
тичні кола таких держав, як Польща, 
Румунія, Росія, Угорщина, Сло вач-
чина. 

Головними постулатами зовнішньої 
політики незалежної України стали 
як відсутність будь-яких тери то-
ріальних претензій до країн-сусідів, 
так і не прийняття претензій щодо її 
території.

Важливим національним інтересом 
для України залишається питання 
фор мування національно-державної 
іден тичності і власного самоусві дом-
лення у зв’язку з розпадом СРСР. 
Якщо внаслідок останнього чинника 
Україна та інші республіки отримали 
держав ність, незалежність і право 
вільно розпоряджатися ними, то Росія 
втра тила значні території і майже 
половину населення, а також вия ви-
лася відго родженою від Заходу “поя-

сом” дер жав — України, Білорусі, 
країн Балтії, і позбулася статусу над-
держави. Для України сутність 
процесу набуття власної національно-
державної іден тич ності означала пе-
редусім утверд ження та розбудову 
повноцінної ук раїнської державності й 
остаточного звільнення з-під опіки 
Російської Фе дерації. Наслідком цьо-
го, відзначає український вчений 
В. Кулик, україн сько-російські дво-
сторонні відносини від самого початку 
супроводжувалися фактичною “війною 
ідентичностей”. Остаточна само іден-
тифікація Росії і України — проблема 
довготривала і містить у собі низку 
аспектів, пов’я заних з розподілом 
спільного “циві лізаційного матеріалу” 
(історії, куль тури, місця у світовому 
просторі тощо). При цьому можна 
погодитися з тверд женням С. Пи рож-
кова, який пише: “По-перше, галузь 
українсько-росій ських відносин без 
сумніву є — і, настільки ж без сумніву, 
залишиться такою у найближчому 
майбутньому — головною у спектрі 
відносин України з іншими країнами. 
По-друге, саме в межах українсько-
російських відносин і за їх допомогою 
Україна здатна най швидше і най ефек-
тивніше самоутвер дитися як неза-
лежна держава”.

У процесі державотворення Україна 
виявляє особливий національний інте-
рес у проблемі консолідації суспіль-
ства. У перехідний період проблема 
згуртування поліетнічних суспільств є 
найважливішою і найскладнішою. З 
нею зіткнулися фактично усі держави, 
які утворилися на пострадянському 
просторі. Вона зумовлена докорінними 
змінами політичних, соціальних і еко-
но мічних структур, усталених зв’язків 
і відносин між різними соціальними 
верствами й етнокомпонентами сус-
пільств, що призвело, у свою чергу, до 
порушення балансу їх інтересів та 
рівноваги відповідних сил, які відоб-
ражали й захищали ці інтереси.

С. Пирожков акцентує увагу на 
трьох типах ідей, здатних консо ліду-
вати суспільство, тобто сприяти поси-
ленню внутрішніх зв’язків між його 
структурними елементами (класами, 
соціальними групами, етнічними спі-
льнотами, окремими особами тощо), а 
саме: 1) імперська ідея, що ґрунтується 
на можливості для певного народу 
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розв’язати свої проблеми за рахунок 
інших; 2) національно-визвольна ідея, 
що об’єднує людей проти безпосеред-
ньої зовнішньої загрози бути поневоле-
ними або задля створення власної 
державності; 3) ідея прогресивного і 
динамічного розвитку, згідно з якою 
нація прагне досягти високого рівня 
добробуту і розв’язати власні проб-
леми, узгоджуючи свої національні 
інтереси з інтересами інших народів. 
Із трьох зазначених типів ідей у 
сучасних умовах найприйнятнішою 
для внутрішньої консолідації україн-
ського суспільства є ідея прогресивного 
і динамічного розвитку, яка найпов-
ніше відповідає національним інте ре-
сам України.

Перебуваючи в транзитному стані, 
Українська держава потребує вироб-
лення нової системи ціннісних орієн-
тацій, своєрідної духовної субстанції, 
основу якої становили б цивілізовані 
загальні принципи, що виявляються і 
діють об’єктивно у розвитку всіх 
суспільств: гуманізм, свобода, демокра-
тія, вільна праця, соціальна справед-
ливість, самовизначення нації, ду хов-
ний розвиток, плюралізм тощо. Саме 
цим можна пояснити велику увагу в 
Україні широкого суспільного загалу 
до пошуку консолідуючих загально-
національних ідейно-духовних орієн-
тирів та об’єднуючих цінностей, спро-
можних вивести українське суспіль-
ство на сучасний цивілізований рівень 
розвитку та чітку історичну пер спек-
тиву.

Життєво необхідним національним 
інтересом України виступає питання 
збереження міжнаціонального й між-
етнічного миру. В Україні етно полі тич-
ні процеси загалом протікають більш 
стабільно, зважено й контрольовано, 
ніж в інших пострадянських державах. 
Україна із самого початку своєї неза-
лежності взяла на себе зобов’язання 
захисту етнічної, культурної, мовної 
та релігійної самобутності етнічних 
груп як найважливішого напряму дер-
жавотворення. Стратегічним ядром 
ет нополітики молодої Української 
дер жави, як одного з пріоритетних 
напрямів державотворення, стало, по-
перше, узгодження інтересів, встанов-
лення рівноправних відносин й гармо-
ніч ної взаємодії між етнокомпонен та-
ми українського суспільства; по-друге, 

усунення деформацій, яких зазнала 
міжетнічна сфера в минулому.

Такий підхід знайшов закріплення 
передусім у політико-правовій базі, що 
почала створюватись з моменту про-
голошення незалежності України, 
зок рема, в таких найголовніших за-
коно давчих актах, як Декларація про 
дер жавний суверенітет, Акт прого ло-
шення незалежності, Декларація прав 
націо нальностей та Конституція Ук-
раїни. При цьому слід зауважити, що 
Закон України “Про національні мен-
шини в Україні”, який був прийнятий 
на виконання Декларації прав націо-
нальностей України, став одним із пер-
ших законів цієї сфери на всьому 
пострадянському просторі. За оцінкою 
міжнародних експертів чинне законо-
давство в Україні, що регулює між-
національну сферу не лише відповідає 
усім міжнародним стандартам, а в 
окремих випадках і перевищує їх. 
Формуванню у суспільстві атмосфери 
толерантності, ділового співробіт ниц-
тва та міжнаціональної злагоди сприяє 
обраний Українською державою курс 
етнонаціонального розвитку на по бу-
дову політичної надії, заснованій на 
засадах територіального патріотизму 
та етнічного плюралізму. Перед краї-
ною стоїть завдання сформувати 
на ціональну ідентичність на основі 
знаходження балансу інтересів усіх 
етнічних груп та інтеграції українсь-
кого суспільства навколо етнокультур-
них цінностей етнічної більшості, тому 
держава особливо піклується про ство-
рення належних умов для розвитку 
етнічної, культурної, мовної та релі-
гійної самобутності етнокомпонентів 
українського суспільства. Не всі проб-
леми міжетнічних відносин розв’яза-
ні. Існують певні політичні сили, за-
цікав лені в розпалюванні вогню сепа-
ра тиз му, недовіри й ворожнечі на 
етнічному, мовному чи релігійному 
ґрунті. 

Зміст національних інтересів етно-
політики України визначається не 
лише внутрішніми, а й зовнішніми 
чинниками. Тобто весь комплекс проб-
лем етнополітики тісно переплі тається 
з проблемами міжнародної політики, 
яку проводять держави. Доктор історії 
США Джеймс Мейс пише, “що ніде у 
світі географічні кордони розселення 
націй не збігаються з кордонами 

Національно-державні інтереси України 
в етнополітичній сфері
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державними. Етнонаціональні групи, 
які становлять основу титульної нації 
в одній країні, в іншій вважаються за 
національні меншини. І, звичайно ж, 
будь-яка держава розглядає одно ймен-
ні з нею національні меншини, що 
живуть в інших країнах, як об’єкт 
власних легітимних інтересів, а нерід-
ко — як важіль політики. Порушення 
громадянських прав у сфері етно по-
літики, вияви дискримінації на дер-
жавному рівні національних меншин 
часто-густо детонують у країні, де від-
повідні нації є титульними.” В умовах 
сучасної взаємодії держав стан роз-
в’язання етнополітичних проблем в 
одній країні значною мірою впливає на 
міждержавні відносини з тими краї-
нами, які мають етнічно споріднені 
групи населення. Як суверенна дер-
жава Україна виявляє національний 
інтерес в утвердженні власного іміджу 
на зовнішньополітичній арені, де крім 
інших державнополітичних завдань 
піклується про розв’язання цілого 
комплексу проблем, пов’язаних з ук-
раїн ською діаспорою, національними 
меншинами, які належать як особи до 
громадян Української держави. Стра-
те гічна мета України — підтримання 
ста більності проведення збалансо ва но-
го і передбачуваного зовнішньо полі-
тичного курсу. Геополітичне ста нови-
ще Ук раї ни вимагає економічного та 
політичного врівноваження наших від-
носин і на Заході, і на Сході. Стра те-
гічний вибір на приєднання Ук раїни 
до європейських інтеграційних про це-
сів ніякою мірою не повинен позна-
чатися на зусиллях щодо забезпечення 
інте ресів України на пострадянському 
просторі, де вирі шальне значення ма-
ють стосунки з Ро сією, яка була і 
залишається найваж ливішим партне-
ром.

Принциповий європейський вибір 
України зумовлений передусім довго-
тер міновими національними інтере са-
ми. Інтегруючись до загальноєвро пей-
ської спільноти, Україна поступово 
стала членом ОБСЄ, Ради Європи, при-
єдналася до Центральноєвропейської 
ініціативи, що відкриває нові мож ли-
вості для застосування багатовікового 
досвіду демократичних держав Європи 
в практиці державного будівництва, в 
тому числі формуванні власної етно по-
літики. Загалом Україна визна чи лася 

й окреслила свою позицію щодо про-
цесів загальноєвропейської інте г рації: 
стратегічною метою є входження в 
європейські та євроатлантичні орга ні-
зації з пріоритетним вступом до 
Європейського Союзу, який ухвалив 
спеціальну програму дій щодо неї.

Кулик В. Пошуки пострадянської ідентичності в 
Україні та Росії // Політологічні читання. — 
1995. — № 3; Мейс Джеймс. Геополітичні імпліка-
ції етнополітики // Політ. думка. — 1995. — № 1; 
Національно-державне будівництво: Концептуальні 
підходи, сучасна наукова література / Ю. І. Рима-
ренко, І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко та ін.; За 
ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1999; Орзіх М. П. Ре-
гіональна політика і перспектива державно-тери-
торіального устрою України // Регіональна політи-
ка України: концептуальні засади, історія, перспек-
тиви: Міжнародна науково-практична конференція 
10–11 листопада 1994 р. — К., 1995; Пирож-
ков С. І. Про деякі пріоритети українсько-російсь-
ких відносин у гуманітарній сфері // Українсько-
російські відносини: гуманітарний вимір: Наук. 
зб. — К., 1998. 

О. Антонюк

Націофобія (від грец. phobos — 
страх) — негативне відношення до ін-
ших народів. Н. є наслідком неповного 
або викривленого знання про людей 
інших національностей. Виникаючи 
на основі асоціації, уявлення чи при-
пущення й вкорінюючись у масову сві-
домість, Н. може істотно впливати як 
на формування громадської думки з 
питань міжнаціональних стосунків, 
так і на державну практику їх регулю-
вання, а зрештою — слугувати цілям 
расової і національної нетерпимості і 
дискримінації. Виявами Н. є ксено-
фобія, англофобія, українофобія, кав-
казофобія, антисемітизм, русофобія, 
арабофобія тощо. Формування нега-
тивістських настанов у міжнаціональ-
ній комунікації найвірогідніше приз-
водить: до загрози втрати національної 
самобутності, якщо рівень етнічної де-
націоналізації досягає критичної межі 
і виникає загроза “розчинення” етно-
су; коли нація знаходиться в процесі 
становлення, а родова чи племінна 
прив’язаність ще тяжіє над етнічною; 
у випадку системної соціальної кризи, 
що зумовлює втрату психологічної ста-
більності і частково призводить до по-
чуттів національного приниження і 
ображення; відкидання будь-якої куль-

Націофобія
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турної, соціальної, духовної компонен-
ти та її етнічних носіїв представника-
ми домінуючого етносу в державі 
тощо. Соціальна і економічна криза, 
процеси політичних трансформацій, 
безперечно, можуть породжувати Н., 
однак і за умов стабільного соціально-
економічного розвитку можуть розви-
ватися фобії. Свідчить про це загост-
рення міжнаціональних відносин у за-
хідноєвропейських країнах. Почуття 
Н. можуть спрямовуватися як до на-
родів, які мешкають поза територією 
посідання певної національної спіль-
ноти, так і до національних меншин. 
Вияви негативного відношення між 
народами можуть зростати залежно 
від близькості проживання один від 
одного. До віддалених народів, з яки-
ми відсутня інтенсивна комунікація, 
негація може бути мінімальною, або 
взагалі не існувати. Націофобські на-
строї боляче відчувають не лише ті, на 
кого вони скеровані, а й ті, від кого 
вони походять. Негативне відношення 
одних щодо інших часто натрапляє на 
зворотну, часто ще жорстокішу реак-
цію. Таким чином, її ріст набуває гео-
метричної прогресії. Одним із виявів 
негативного ставлення до інших наро-
дів, що в умовах сьогодення продовжує 
існувати та безпосередньо стосується 
української спільноти є українофобія. 
Українофобія (або антиук раїнізм) є ви-
явом ставлення, що означає ірраціо-
нальну і злісну ворожість до українців 
як нації або культурної спільноти. 
Існувала в певних країнах у деякі пе-
ріоди історії і виявляла себе в індиві-
дуальній поведінці, в інституціоналі-
зованих упередженнях та пересліду-
ваннях. Численні факти показують, 
що й нині українці подекуди продов-
жують виступати об’єктом насмішок, 
дискримінації та експлуатації. Як і у 
випадку з іншими фобіями, ворожість 
до українців часто використовується 
демагогами як знаряддя для досягнен-
ня особистих цілей, або для вивищен-
ня їх власної етнічної групи за рахунок 
приниження, демонізації чи дегумані-
зації іншої. Для пом’як шення та лікві-
дації виявів Н. необхідні спільні зу-
силля політиків, експертів, представ-
ників ЗМІ, церкви по формуванню 
толерантності до людей іншої націо-
нальності; потрібно виховувати під-
ростаюче покоління в дусі спільної іс-

торичної долі корінної нації з усіма 
представниками національних мен-
шин і народів-сусідів.

Нетерпимость в России: старые и новые фобии 
/ Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко. — М., 
1999; Панина Н. В. Как мы относимся к другим на-
циональностям? // Украинский обозреватель. — 
1992. — № 1; Расизм, расовая дискриминация, 
ксенофобия и все формы дискриминации: Доклад 
Верховного комиссара по правам человека / 
ООН. Комиссия по правам человека. — Женева, 
1999.

В. Деревінський

Нація — певна стадія соціоцивілі-
заційної зрілості етносу, на якій він 
виступає на арену політичного життя з 
чітко визначеними власними цілями і 
намірами з метою реалізації їх у полі-
тичній практиці. У політології термін 
“Н.” вживається переважно у двох зна-
ченнях: як “етнонація” і як “політична 
Н.” — співгромадянство. Перший трак-
тує Н. як суто етнічне утворення, дру-
гий — лише як політичне явище. Одні 
вважають Н. відносно незалежною й 
динамічною культурною системою, жи-
вим соціальним організмом, зводячи її 
сутність переважно до етногенезу, інші 
заперечують реальність Н., розглядаю-
чи її як “міфологічну конструкцію інте-
лектуалів”, ототожнюючи з державою, 
а національну належність людини — з 
її громадян ством. Спільними ознаками 
у різних трактуваннях змісту категорії 
“Н.” є державотворча спільнота, тери-
торія, економіка, єдині юридичні права 
та обов’язки для всіх членів. Українсь-
кі вчені О. Картунов і Ю. Римаренко 
наголошують, що термін “Н.” можна 
визначити як етносоціальну (не завжди 
кровнородинну) спільноту зі сформова-
ною усталеною самосвідомістю своєї 
ідентичності (спільність історичної 
долі, психології і характеру, прихиль-
ність до національних і духовних цін-
ностей, національної символіки, націо-
нально-екологічні почуття тощо), а та-
кож, переважно на етапі формування, 
територіально-мовною та економічною 
єдністю, яка надалі, під впливом інтег-
раційних і міграційних процесів, вияв-
ляє себе неоднозначно, нерідко втрача-
ючи свою значущість, яка не зникає.

Мала енциклопедія етнодержавства / НАН Ук-
раїни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; 
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Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К., 
1996; Старосольський В. І. Теорія нації. — К., 
1998.

О. Антонюк

Невтручання держави концеп-
ція (laissezfaire) — доктрина, згідно з 
якою держава має якомога менше 
втручатися в економічну сферу, обме-
жуючи свою роль захистом особи і 
власності, справами національної обо-
рони і забезпеченням функціонування 
певних суспільних благ, таких як до-
роги і порти. Цю доктрину, яка вихо-
дить з припущення, що економічна 
діяльність, здійснювана без втручання 
держави, спричинятиметься до мак-
симізації прибутку кожного, вперше 
було висунуто французькими фізіокра-
тами. Вона отримала підтвердження в 
основних працях з класичної політич-
ної економії, хоч, звісно, і не без засте-
режень. Зауваження Дж. С. Мілля про 
те, що “…концепція laissez-faire по-
винна застосуватися повсюдно, кожне 
відхилення від неї, якщо тільки воно 
не надає великих благ, є певним злом”, 
є підсумком усього сказаного. Сучасні 
речники цієї доктрини, її прихильни-
ки належать до табору лібералістів.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000.

М. Головатий

Неовахабізм — радикальна течія 
в ісламі, ідеологія якої ґрунтується на 
вченні вахабітів, послідовників Ваха-
ба; ідейно-політичний рух, що сформу-
вався на основі цього релігійного вчен-
ня у мусульманських суспільствах. 
Кінцева мета неовахабітів — ісламіза-
ція усіх сфер суспільного життя. Н. 
має два крила — помірковане й ради-
кальне. 

Прибічники поміркованого крила 
переважно більше уваги приділяють 
поширенню мусульманської пропаган-
ди (ісламського заклику, або даава), 
намагаючись залучити якомога більше 
симпатиків і таким чином прийти до 
влади. Вони намагаються уникати від-
критої конфронтації з владою, декла-
руючи готовність співпрацювати з 
“офіційними” релігійними авторитета-
ми і структурами. Сюди належать пе-
реважно молоді інтелектуали, які от-
римали традиційну мусульманську 

 освіту, а також мусульманська інтелі-
генція здебільшого старшого віку.

Радикали-неовахабіти значно рі-
шучіші, готові до відкритої конфрон-
тації психологічно та організаційно аж 
до збройної боротьби із владою в усіх її 
формах. Ця боротьба інтерпретується 
ідеологами неовахабізму в якості 
“джихаду” — відкритої боротьби із 
“невірними”, “відступниками” та “ли-
цемірами”, серед яких відчутно про-
слідковується прошарок “найгірших 
серед мусульман” — тих, хто відмо-
вляється від участі у “священній вій-
ні” заради встановлення влади “чисто-
го ісламу”.

Неовахабіти в багатьох країнах тра-
диційного розповсюдження ісламу не 
визнають владу шейхів, в ім’я суворо-
го єдинобожжя засуджують характер-
ний для суфізму культ святих і відві-
дання їх могил, виплату величезних 
розмірів калиму за наречену тощо. Од-
ночасно прихильники цієї течії різко 
критикують “офіційне духовенство”, 
звинувачуючи його у конформізмі сто-
совно світської влади. 

Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль 
мышления. — М., 1990; Исаак Ф. Быть мусульма-
нином. — М., 2002; Ісламська культура. — К., 
1997.

А. Черній 

Нерівності принцип (від лат. 
principium — першопочаток, осно-
ва) — засадний принцип буття і мис-
лення. Він лежить в основі онтології і 
гносеології. Діалектика як загальна 
теорія розвитку відображає буття за 
допомогою понять, принципів, кате-
горій та законів і належить до класу 
формальних теорій. Згідно з теорема-
ми Курта Геделя діалектика є непов-
ною системою, що містить у собі 
“нерозв’язні висловлювання”, а відтак 
і внутрішні суперечності. Насампе-
ред — це питання першопричини роз-
витку, який тлумачиться як вічна змі-
на або рух, але не механічний, а такий, 
що породжує нову якість, здатну до са-
моруху, самовідтворення. Вони вважа-
ються чи найважливішими моментами 
діалектики як теорії розвитку. Звідси 
висновок: саморозвиток є наслідком 
саморуху як невіддільного атрибуту 
матерії. Він містить логічну супереч-
ність, де причина і наслідок відповідно 

Невтручання держави концепція
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“саморух” і “саморозвиток” збігають-
ся. Ця “антиномія” дає підставу твер-
дити, що ціла система законів і прин-
ципів діалектики справді не повна. 
Зокрема, вона лише констатує факт іс-
нування руху, зміну його форм і віч-
ність існування, але не дає відповіді на 
запитання про причини його виник-
нення і незнищенності. Інакше ка-
жучи, постає питання про “вічний дви-
гун” буття і мислення. Теологи на -
зивають його богом, а раціоналізм 
науковців не погоджується з цим. Для 
вирішення цього питання варто звер-
нутися до природи, яка, на думку 
Ж.-Ж. Руссо, “ніколи не бреше” на 
відміну від людей.

Рух у найширшому розумінні цього 
слова має своїм джерелом енергію. У 
свою чергу, енергію породжує різниця 
потенціалів — рівнів можливості, яка 
й спричиняє рух. Отже, рух виникає 
лише тоді, коли є нерівність. Звідси 
випливає і засадний принцип буття і 
мислення — нерівність, що поширю-
ється на природу і суспільство. Рів-
ність у світі існує лише як окремий ви-
падок — перехідний стан у нерівності, 
яка має певну кількісну міру. Н. п. по-
ширюється і на соціальну сферу сус-
пільства, де марно упродовж віків на-
магаються досягти соціальної справед-
ливості на основі принципу рівності.

Найпереконливішим доказом хиб-
ності принципу рівності є вічний рух 
Всесвіту, а в соціальному світі — крах 
всіх віртуальних оманливих утопій не-
залежно від того, як вони називають-
ся — царство небесне, ілюмінізм, ко-
мунізм, лібералізм чи глобалізм.

Якщо Гегель вважав, що “діалекти-
ка — це осягнення суперечностей у їх 
єдності”, то без Н. п. не буде підґрунтя  
для цього осягнення.

Григорій Мусієнко. Філософія мислення і буття: 
засадний принцип — нерівність / Вісн. книжкової 
палати. — К., 2004. — № 12.

Г. Мусієнко

Нова революційна ініціатива — 
ліворадикальна терористична група. 
Виникла в Російській Федерації у 
1996 р. і діє в умовах жорстокої конспі-
рації. Програмові цілі, склад і керів-
ництво невідомі. З 1996 по 1999 р. 
Н. р. і. взяла на себе відповідальність за 
деякі терористичні акти, здійснені у 

Москві. Кілька членів групи засуджені.
Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-

форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

“Новий вік” (New Age) — новий 
світовий рух, який є одним із головних 
широкомасштабних релігійних при-
бічників єдиного світового уряду. До-
слідник цього руху Текс Маррс напи-
сав дві книги — “Темні таємниці “Но-
вого віку” і “Таємний знак “Нового 
віку”, де зазначає: “Рух “Нового віку” 
безперечно набув чіткої форми релігії 
з узгодженою доктриною, надрукова-
ним Святим Письмом, взірцем пок-
лоніння й ритуалу, функціональною 
групою священиків і мирських лі-
дерів”.

До цієї теми звернулася і Констан-
ція Камбі у книгах “Таємна небезпека 
райдуги” і “Запланований обман”. 
Вона пише: “Рух “Нового віку” — це 
релігія з власною Біблією, молитвами і 
мантрами, містами-еквівалентами Ва-
тикану та Єрусалиму, зі священиками 
та гуру, досвідом нового народження 
(вони називають його відродженням), 
з духовними законами й заповідями, 
медіумами та пророками і майже з усі-
ма іншими атрибутами релігії”. 

Нова релігія має кількох лідерів. 
Одним із них є Аліса Бейлі — автор ба-
гатьох книг на тему “Нового віку” і за-
сновник організації “Школа таємни-
ці”. Головний підрозділ цієї організа-
ції — “Люціс Траст” (Світла Віра) — і 
друкував книжки на підтримку нової 
релігії. Так, у праці “Екстерналізація 
ієрархії” йдеться про організації, які 
поширюватимуть у світі релігію “Но-
вого віку”. Зокрема наголошується що 
“основними каналами, за якими ве-
деться підготовка до впровадження 
“Нового віку”, є церква, масонське 
братство та заклади освіти”. 

Видано чимало творів про роль цер-
кви і закладів освіти у впровадженні 
релігії “Нового віку”. Однак основну 
увагу зосередимо на причетності ма-
сонства до цієї релігії і на ролі масонів 
у створенні Сполучених Штатів Аме-
рики.

Автор і популяризатор руху “Нового 
віку” Бенджамін Крим у книзі “Друге 
пришестя Христа і господарі мудрості” 
визнає, що “нова релігія виявиться, на-

“Новий вік” 
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приклад, через організації, подібні до 
масонства. У масонстві закладена сер-
цевина окультних таємниць…”

Тому масонство ховає велику таєм-
ницю всередині своїх храмів, — таєм-
ницю, пов’язану з рухом “Нового віку”.

Втім, подеколи масони визнають, 
що вони також в очікуванні якихось 
надзвичайно серйозних змін. Генрі 
Клаузен, у минулому Незалежний ве-
ликий командор шотландського обря-
ду масонства, зауважив: “Ми з нетер-
пінням чекаємо переходу до нової ери, 
використовуючи для цього проник-
ливість і мудрість давніх масонів”.

Масони твердять: все, у що вони 
свято вірять, є таким самим давнім, як 
і давні цивілізації. Мовляв, “місти-
ки” — давні філософи — володіли 
мудрістю всіх віків, але ці знання 
втрачено. Тому завданням масонів та 
інших “шукачів істини” є відкриття 
втраченого для добра всього людства. 
Ті, хто володітиме цими знаннями, 
зможуть розв’язувати проблеми сього-
дення. Хто саме? Звісно, масони (й 
більше ніхто, крім них), які знають усі 
нинішні проблеми. Адже вони 
пам’ятають основну ідею масонства — 
об’єднати народи земної кулі в єдину 
сім’ю, стерши відмінності між етноса-
ми й країнами. 

Один із тих, хто досліджував тему 
“загубленої” істини, Менлі Холл, ма-
сон 33-го ступеня, у своїй книзі “Лек-
ції з давньої філософії” так коментує з 
приводу майбутніх змін: “…для ма-
сонства настає новий день. Від безпо-
радності теології й безнадійності мате-
ріалізму люди розпочинають шукати 
Бога у філософії”. Він веде мову про 
сучасну теологію, маючи на увазі недо-
статність сучасної релігії. Холл вва-
жає, що матеріалізм, який дає право 
на приватну власність, також зазнав 
поразки. Однак найважливішим є те, 
що новий бог масонів чимось відріз-
няється від бога іудеїв і християн. 

Менлі Холл також писав про новий 
день, що настане у недалекому майбут-
ньому: “Нове світло пробивається на 
Сході; славний день наближається. 
Панування обраних філософів — мрія 
віків — здійсниться і час цей вже 
близько”.

Зробила спробу визначити цей час 
змін і Аліса Бейлі. На початку ХХ ст. 
вона писала: “Врешті-решт виникне 

Універсальна церква, і її визначні риси 
виявляться вже наприкінці ни ніш-
нього століття”. Чи не наближається 
цей час і чи не тому Папа Римський 
так хоче об’єднати віруючих в єдину 
церкву?

Виникає питання: “А скільки ж іс-
нуватиме нова релігія?” Окремі лідери 
руху “Нового віку” стверджують, що 
недовго. Так, автор книги “Провісник 
“Нового віку” Руф Монтгомері заува-
жує: “Новий вік” на тисячоліття пок-
ладе край цій боротьбі, принаймні на 
1000 років”.

Що ж це за релігія “Новий вік”, що 
володарюватиме на землі протягом 
1000 років?

У книзі “Таємна небезпека райду-
ги” Констанція Камбі зробила спробу 
відповісти на це запитання, назвавши 
основні принципи нової релігії. “План” 
майбутнього включає в себе: встанов-
лення нового світового “месії”, втілен-
ня в життя “нового світового уряду” і 
нової світової релігії під керівництвом 
Майтреї; введення універсальної сис-
теми кредитних карток; забезпечення 
менеджерами світового провіанту кон-
тролю за світовими запасами їжі; вве-
дення загального податку; загальний 
набір до армії; планування повного 
знищення християнства і людей, які 
вірять у Біблію.

Аналіз ситуації у США свідчить, що 
“нововіківці” стають дедалі популяр-
ніші. За даними видавництва “Bantam 
Books”, кількість проданих книжок 
про “Новий вік” збільшилася за остан-
нє десятиліття в 10 разів. За повідом-
леннями журналу “Тайм” кількість 
книжкових магазинів “Нового віку” 
тільки за останні 5 років збільшилася 
в 2 рази й становить 2500. А за даними 
статті в журналі “Форбес”: “…видавці 
підрахували, що загальний роздрібний 
продаж літератури про “Новий вік” 
становив близько 100 млн доларів”.

Мабуть, найпроникливіший комен-
тар щодо сутності релігії “Нового віку” 
подано Камбі в її книзі “Таємна небез-
пека райдуги”, де зазначено, що голов-
ним для “Нового віку” є “…намір за-
провадити новий світовий порядок — 
порядок, який усуває зі сцени Бога і 
обожествляє Сатану”.

Ralph  Epperson. The New World Order. Publius 
Press. Arizona. USA. — 1990; Constanc  Cumbey. 

“Новий вік”
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Hidden Dangers of the Rainbow. Published by 
Huntington House, Inc., Shreveport, Louisiana in 
1983; Ruth  Montgomeri. A Gift of Prophecy, the 
Phenomenal Jeanne Dixon. Published by Bantam 
Books. New York in 1965; Texe Marrs. Mystery Mark 
of the New Age. Published by Grossway Books. 
Westchester, Illinois in 1988.

М. Сенченко

Нонконформізм (від лат. non — ні 
і conformis — подібний, схожий) — 
1) несприйняття загальновизначено-
го релігійного вчення, сектантство; 
2) форма протесту (в тому числі полі-
тичного) проти усталених норм со-

ціального життя. Термін “Н.” отримав 
широке розповсюдження в 60-ті роки 
ХХ ст. на Заході у зв’язку з ростом мо-
лодіжного руху (“нові ліві”, хіппі та 
ін.).

М. Головатий

Носій інформації — 1) матеріалі-
зована форма друкованої, аудіо-, візу-
альної інформації (книжна, аудіо-, ві-
деокасети, CD, DVD тощо); 2) перенос-
но — людина, яка володіє якою-небудь 
інформацією.

Ю. Бондар

Носій інформації
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Об’єднані демократичні сили 
Уганди — повстанське угруповання 
опозиції в Уганді. Створене на основі 
структур ісламської фундаменталіст-
ської групи Tablig Muslim і залишко-
вих елементів Національно-визвольної 
армії Уганди (NALU). У 90-х роках уг-
руповання було підсилене прихильни-
ками пуританського ісламу з молодіж-
ної групи Джаліля Мускулу. Головна 
мета: повалення режиму; створення 
шаріатської республіки. Має й іншу 
назву — об’єднаний демократичний 
фронт. Склад політичного керівництва 
організації фактично невідомий. Угру-
повання займається масовим терором 
проти населення, кіднепінгом, теро-
ризмом, підпалами, пограбуваннями. 
Військові формування мають підтрим-
ку в Судані та Іраку.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Обмеженість національна — пси-
хологія, ідеологія, політика, що осно-
вується на винятковості своєї нації, 
відтак відсутності потреби підтримува-
ти комунікаційні зв’язки з іншими 
спільнотами. Сутність О. н. полягає в 
уявленні про самодостатність нації, її 
цінностей, культури, системи господа-
рювання тощо. Провадження О. н. при-
зводить до самоізоляції нації від світо-
вого співтовариства, призупинення 
розвитку спільноти у всіх її сферах 
життєдіяльності, збіднення інтелекту-
ального потенціалу нації. Обмеження 
існування народу власними державни-
ми кордонами чи межами посідання 
національної спільноти є не звичним 

явищем, а виключенням із загального 
процесу розвитку людського суспільс-
тва. Як відособлено не може існувати 
від гурту чи суспільства окрема особа, 
так само не може і національна спіль-
нота. Міжнаціональні, міжособові ет-
носоціальні відносини тісно перепле-
тені. Спільноти, як і особи, під час 
встановлення взаємин — взаємовпли-
вають та взаємозбагачуються. Кожна 
національна спільнота, створюючи 
власні цінності, робить внесок у загаль-
носвітовий розвиток духовної і ма-
теріальної культури людства. Без ура-
хування досягнення світової циві-
лізації, що є загальним надбанням 
витворів розуму і рук народів всього 
світу, людина не може повною мірою 
виявляти свої моральні, інтелектуаль-
ні, естетичні потенції. Перебування 
людини у вузьконаціональних межах, 
приборкання її світоуявлень, соціаль-
них дій робить світ надщербленим. В 
історії були приклади самоізоляції 
спільнот із різних причин. У часи се-
редньовіччя політику ізоляції прово-
дила Японія, у ХХ ст. політику ізоля-
ції своїх громадян від зовнішнього сві-
ту здійснював Радянський Союз. 
Наслідки цієї практики є негативни-
ми: Японії довелося проводити модер-
нізацію країни, доганяти світовий нау-
ково-технічний прогрес, а пострадянсь-
ким країнам наново інтегруватися у 
світовий цивілізаційний простір.

Бочковський О. Вступ до націології. — К., 1998; 
Етнонаціональний розвиток України. Терміни, виз-
начення, персоналії / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, 
І. Ф. Курас. — К., 1993; Римаренко Ю. та ін. Етнос, 
нація, держава: Україна в контексті світового етно-
державного досвіду. — К., 2000.

В. Деревінський
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Образ ворога — форма відтворен-
ня, відображення у свідомості людини, 
групи людей, явища, що є ворожими, 
несуть загрозу. О. в. відтворюється як 
на чуттєвому (сприйняття, відчуття, 
уявлення), так і на розумовому (суд-
ження, аналіз, висновок тощо) рівнях. 
Може бути як об’єктивним, так і 
суб’єктивним, реальним чи уявним. 
Таку властивість образотворення часто 
використовують з тією чи тією (в тому 
числі політичною) метою, при ескала-
ції відносин, воєнних діях, при ство-
ренні негативного образу супротивни-
ка. Формами і засобами образотворен-
ня такого можуть бути малюнки, 
плакати, телерадіопередачі, публіка-
ції у ЗМІ про злочинні дії, наміри тощо 
ворожої сторони. Прикладами штучно 
створених О. в. є “вороги народу” (20–
50-ті роки в СРСР), “комуністи” (50-ті 
роки в США), “опортуністи” (60–70-ті 
роки в Китаї) та ін. Характеристики 
О. в. можуть надавати і цілим народам 
чи етнічним групам, за релігійною оз-
накою. За часів комуністичного режи-
му в СРСР ворожими називали че-
ченський та кримськотатарський на-
роди, приписуючи їм злочинні риси та 
наміри, на початку ХХІ ст. масовано 
створюються образи “ісламських теро-
ристів” як ворогів цивілізації, “осіб 
кавказької національності”, які ап-
ріорі є ворожими. У широкому контек-
сті під О. в. можна розуміти і явища, 
що загрожують людству загалом. Та-
кими, можуть бути екологічні загрози, 
найрізноманітніші хвороби та ін.

Ю. Бондар

Озброєна група захисту навко-
лишнього середовища — анонімна 
екологічна група у Франції, яка вико-
ристовує силові методи і способи з тим, 
щоб привернути якомога більшу увагу 
до проблем захисту навколишнього се-
редовища. Створена в 1999 р. Поштов-
хом для створення вважають екологіч-
ну катастрофу, пов’язану з аварією 
танкера “Erica” на Атлантичному уз-
бережжі поблизу Франції. Склад, чи-
сельність групи фактично невідомі. У 
2000 р. О. г. з. н. с. організувала вибу-
хи і підпалення кількох автозапра в-
них станцій, складів, які належали 
ком панії TOTAL, виступала з погро-
зами здійснити інші терористичні 
акти.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Озброєний фронт ісламського 
джихаду — воєнізована релігійно-
політична група в Алжирі. Створена в 
1991 р. Особлива активність групи за-
фіксована в 1992–1995 рр. З одного її 
складу в 1997 р. виділилася фракція 
Ісламська ліга призиву і джихаду. Чи-
сельність групи маловідома. Вважа-
ють, що більшість її учасників 
увійшли в організаційну структуру Оз-
броєної ісламської групи. Основні ак-
ції О. ф. і. д. — політичні вбивства та 
релігійно мотивоване насилля.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Олігархія (від грец. — влада неба-
гатьох) — політичне та економічне па-
нування, влада невеликої групи ба-
гатіїв (часто чужинського походжен-
ня), а також сама ця група осіб. 
Олігархія зазвичай має злочинне по-
ходження своїх статків, а тому їхня 
влада є владою узурпаторів, що екс-
плуатують автохтонне населення для 
задоволення власних вузьких, клано-
вих інтересів. Змінюється в результаті 
соціальних заворушень, які призво-
дять до тимчасової охлократії (влади 
натовпу), яка породжує диктатора.

Г. Щокін

Омбудсмен (швед. оmbudsman, від 
оmbudо — представник) — уповнова-
жений (спеціально обрана чи призна-
чена посадова особа) з розгляду скарг 
громадян до урядових службовців за 
дотримання прав людини, законності. 
Інститут О. виник у Швеції 1809 р., 
коли Шведський Риксдаг (парламент) 
прийняв Закон про правління, яким 
парламентові надавалося право обира-
ти спеціального парламентського ко-
місара (омбудсмена) для здійснення 
нагляду за дотриманням законодавс-
тва і з метою урівноважити широкі 
повноваження короля з парламентом. 
Поступово інститут О., починаючи з 
20-х років ХХ ст., як своєрідна форма 
парламентського контролю почав по-
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ширюватися в інших країнах і нині іс-
нує в більш як 100 державах. Такі по-
садові особи мають різну назву: у Скан-
динавських країнах — омбудсмен; у 
Великій Британії — парламентський 
комісар у справах адміністрації; в Іс-
панії і Колумбії — захисник народу; у 
Польщі — уповноважений з грома-
дянських прав; в Румунії — адвокат 
народу; у Франції — посередник наро-
ду тощо. Характерною ознакою О. є те, 
що він не виступає інститутом влади, 
державного управління чи судовим ін-
ститутом. Попри усієї різноманітності 
організаційних форм його існування 
для цього інституту притаманні певні 
загальні риси: а) діяльність О. зосеред-
жена на забезпеченні законності у 
владних структурах; йому надано пра-
во здійснювати перевірку відповідних 
установ і в разі потреби проводити роз-
слідування та порушувати судові спра-
ви; б) повноваження О. поширюються 
на всю діяльність центральних органів 
державної влади за винятком суто 
політичних питань та сфери між-
державних відносин; в) основне поле 
його діяльності — забезпечення прав 
людини; г) незалежність при виконан-
ні власних функціональних обов’язків 
і наділеність необхідними повнова-
женнями щодо розслідування від-
повідних справ; д) можливість під час 
встановлення правопорушень зверта-
тись до відповідних інституцій і дома-
гатись відновлення прав громадян, у 
тому числі використовувати й парла-
ментські процедури; є) через інститут 
О. громадяни можуть звернутись до 
конституційного суду.

Водночас обсяг повноважень О. у 
різних країнах неоднаковий. У таких 
країнах як Велика Британія, Нова Зе-
ландія, Польща О. здійснює контроль 
за дотриманням прав і свобод грома-
дян, у Данії, Норвегії та інших контро-
лює дотримання законності в діяль-
ності адміністрації; у цілій низці країн 
поряд з цим контролює дотримання за-
конності також в органах місцевого са-
моврядування і судах, включаючи до-
тримання прав і свобод громадян. О. 
також здійснює контроль за дотриман-
ням прав людини і громадянина і веде 
розслідування порушень у цій сфері не 
тільки з погляду законності, а й мо-
ралі. Особливостями правового статусу 
О. виступають такі чинники: по-пер-

ше, він наділений правом перевіряти 
документи відповідних органів, бути 
присутнім на їх засіданнях, отримува-
ти відповідні довідки, інформацію 
та ін.; по-друге, дієвість роботи О. у 
зв’язку з відсутністю у нього владних 
повноважень залежить від ставлення і 
ступеня поваги органів влади до зако-
ну і громадянина. В Україні інститут 
Уповноваженого з прав людини існує 
на основі ст. 101 Конституції України. 
Конституційний статус Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав 
людини конкретизується в Законі Ук-
раїни “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини” від 
13 листопада 1997 р.

Шляхтун П. П. Парламентаризм: Слов.-довід. — 
К., 2003.

О. Антонюк

Омбудсмен у справах меншин — 
спеціалізований інститут омбудсмена, 
діяльність якого спрямована на захист 
прав осіб, які належать до національ-
них або етнічних релігійних і мовних 
меншин. Ініціювала створення цього 
інституту Європейська комісія проти 
расизму і нетерпимості (ЕКРН/ECR) — 
European Commission Against Racism 
and intolerance), яка у 1987 р. рекомен-
дувала державам заснувати органи і 
прийняти відповідне законодавство 
для боротьби з расизмом і расовою 
дискримінацією (2002). Така позиція 
знайшла відображення у двох Дирек-
тивах щодо недискримінації (Non-
Discrimination Directives), прийнятих 
ЄС у 2000 р. Серед основоположних 
цінностей ЄС повага до меншин закріп-
лена у Конституції цієї провідної євро-
пейської організації.

Першими, хто започаткував інсти-
тут О. у с. м. стали Угорщина і Фінлян-
дія. В інших країнах вони мають різну 
назву: у Швеції існує омбудсмен з бо-
ротьби з етнічною дискримінацією; у 
Німеччині — комісар у справах репат-
ріантів і національних меншин (на 
федеральному рівні) і, в землі Шлез-
віг-Гольштейн — комісар міністра-
президента у справах меншин. А такі 
країни, як Бельгія, Данія, Нідерлан-
ди, Норвегія та Велика Британія ма-
ють органи, що спеціалізуються на 
боротьбі із расизмом та етнічною диск-
римінацією, які не ґрунтуються без-
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посередньо на моделі омбудсмена, од-
нак зі схожими функціями.

У деяких із цих держав зазначені 
органи працюють над розширенням 
власного мандату з метою розпочати 
приймати індивідуальні скарги від 
населення. Функціональні обов’язки 
О. у с. м. у багатьох країнах світу ви-
конують також спеціалізовані чинов-
ники, підрозділи або заступники ом-
будсмена в рамках загального інститу-
ту омбудсмена.

Міжнародна практика дає змогу 
визначити головні повноваження 
О. у с. м.: 1) здійснювати розслідуван-
ня й приймати рішення стосовно скарг 
організацій, груп та окремих грома-
дян. Реалізація цього права передба-
чає, що розслідування мають охоплю-
вати усі сфери суспільного життя; 
компетенція омбудсмена обмежується 
тимчасовими рамками; жертвам слід 
надавати право вільного безкоштовно-
го доступу до нього, процедури не по-
винні бути формальними, мати доступ-
ний не судовий конфіденційний харак-
тер; омбудсмен відіграє роль лише 
посередника; 2) проводити розсліду-
вання та досліджувати за своєю ініціа-
тивою. Втілення в життя цього повно-
важення передбачає право омбудсмена 
ініціювати власні стратегічні розсліду-
вання, що вважаються виправданими, 
і здійснювати дослідження в галузях, 
у яких мають місце структурні пробле-
ми; 3) брати участь у судочинстві. Це 
повноваження надає право ініціювати 
або приймати участь у судових справах 
від імені громадян у таких випадках, 
як: прийняття на себе ведення приват-
них позовів; ініціювання групових по-
зовів; надання юридичної допомоги; 
виступати експертом. О. у с. м. може 
мати повноваження оскаржувати за-
кони та політичні рішення у судах. 
Водночас він не має права втручатися 
у судочинство за виключенням нагля-
ду за дотриманням судами міжнарод-
них стандартів прав людини; 4) впли-
вати на законодавство. Це право 
 відкриває широкі можливості макси-
мально використовувати свій досвід й 
інформацію для впливу на процеси за-
конотворчості. О. у с. м. уповноваже-
ний здійснювати нагляд за існуючими 
законами на предмет їх відповідності 
правам меншин і рекомендувати до 
них поправки або інші зміни; вислов-

лювати думку стосовно усіх законо-
проектів, що готуються, та політичних 
рішень, пов’язаних з проблемами мен-
шин; проводити експертизу усіх за-
конів, дія яких стосується меншин. 
Впливаючи на законодавство, О. у с. м. 
повинен: а) здійснювати періодичну 
перевірку правових норм, стосовно 
прав меншин; висувати пропозиції від-
носно нових законодавчих актів і поп-
равок; б) висловлювати свою точку 
зору щодо урядових і парламентських 
законодавчих ініціатив; в) засновува-
ти власну діяльність на основі міжна-
родних стандартів і сприяти ратифіка-
ції та застосуванню міжнародних угод; 
г) мати можливість критикувати й ко-
ментувати існуючі законодавчі акти; 
д) сприяти розвитку законодавчих 
стандартів та їх трактувань; 5) підтри-
мувати урядові програми. За цим пов-
новаженням О. у с. м. у своїй практич-
ній діяльності бере участь в опрацю-
ванні програмного підходу до проблем 
прав меншин, розслідувань та дослід-
жувань; за своєю ініціативою консуль-
тує уряд при формуванні планів дій і 
курсу; ініціює та підтримує досліджен-
ня, спрямовані на створення й реаліза-
цію політичного курсу з прав меншин; 
консультує уряд при формуванні 
планів дій і курсу; ініціює та підтри-
мує дослідження, спрямовані на ство-
рення й реалізацію політичного курсу 
з прав меншин; залучається до моніто-
рингу просування урядових програм і 
політичного курсу; сприяє встановлен-
ню і розвитку мережі організацій 
 національних меншин; виступає спо-
лучною ланкою між організаціями 
меншин, державними органами, недер-
жавними організаціями, і між кожною 
з цих категорій організацій та установ; 
6) займатись навчально-методичною 
та просвітницькою діяльністю. Ця 
правова засада дає змогу О. у с. м. ви-
робляти практичні рекомендації в га-
лузі реалізації прав меншин; тісно 
співробітничати із засобами масової 
інформації в організації компаній, 
спрямованих проти расизму та ксено-
фобії; брати активну участь в агітацій-
них акціях та просвітництві.

Функціонування інституту О. у 
с.  м. здійснюється на таких головних 
принципах: по-перше, на політичній 
незалежності, тобто омбудсмен пови-
нен бути захищений від втручання 
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владних структур; по-друге, на від-
повідній законодавчій основі, тобто 
діяльність О. у с. м. має засновуватись 
на законодавчому акті, а не розпоряд-
женні виконавчих властей. Більш ба-
жаним є організація функціонування 
цього інституту на положенні консти-
туції, як додатковому правовому за-
хисті; по-третє, визначальним кри-
терієм заснування О. у с. м. виступає 
наявність відповідного державного за-
конодавчого акту, який має передбача-
ти наступні мінімальні характеристи-
ки: мандат, функції та повноваження 
цього інституту; вимоги до кандидату-
ри на пост омбудсмена; чітка процеду-
ра призначення; його статус, ступінь 
звітності парламенту; імунітет омбудс-
мена; строк перебування на посаді; 
правила його відсторонення; список 
занять не сумісних з цією посадою; по-
рядок розв’язання конфліктних інте-
ресів тощо.

До головних функцій О. у с. м. на-
лежать: 1) функція законотворчості і 
формування етнонаціональної політи-
ки; 2) функція забезпечення і реаліза-
ції етнонаціональної політики; 3) функ-
ція інформування та навчання.

Ефективне функціонування інсти-
туту О. у с. м. забезпечується лише з 
урахуванням таких чинників: неза-
лежності, добросовісності; моральної 
позиції; підзвітності та прозорості; 
конфіденційності і захисту свідчень; 
використанні мови (мовна політика 
О. у с. м. має забезпечувати доступ-
ність його служб на мовах меншин або 
наявність безкоштовного перекладу); 
відношенні з відповідними органами 
влади; застосуванні міжнародних 
стандартів; навчанні; розповсюдженні 
законодавчих ініціатив; співробітниц-
тві з аналогічними інститутами в ін-
ших юрисдикціях та міжнародними 
агентствами й інститутами.

О. Антонюк 

Оприлюднення твору — здійсне-
на за згодою автора чи іншого суб’єкта 
авторського права і/або суміжних прав 
дія, що вперше робить твір доступним 
шляхом опублікування, публічного 
виконання, показу, демонстрації, спо-
віщення тощо. Опублікування твору 
законодавство України визначає як 
випуск в обіг виготовлених поліграфіч-
ними, електронними чи іншими спосо-

бами примірників твору (фонограми, 
відеограми) у кількості, здатній задо-
вольнити, з урахуванням характеру 
твору, розумні потреби споживачів. 
Опублікованим вважається також де-
понування рукопису твору у сховищі 
(депозитарії) з відкритим доступом та 
можливістю отримання в ньому при-
мірника (копії) твору.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Opus Dei — Prelatura della Santa 
Crose e Opus Dei (Прелатура Святого 
хреста і справи Бога) — така повна 
офіційна назва цієї структури Ватика-
ну, що діє за особливими настановами 
й підпорядкована особисто Папі Рим-
ському. Штаб-квартира ордену Opus 
Dei розташована в Римі, на вулиці 
В’яле Бруно Буоцці, 73. 

Датою заснування Opus Dei офіцій-
но вважається 2 жовтня 1928 р. За-
сновник — Хосе Марія Ескріва де Ба-
лагере (народився 9 січня 1902 р. в іс-
панському місті Барбастро). 1925 р. 
він був посвячений у духовний сан і 
переїхав із сільської парафії до Сараго-
си, а через два роки — до Мадрида. У 
1936 р. Ескріва опинився у лавах зако-
лотників у штабі Франциско Франко в 
Бургосі. Найтрагічніший період історії 
ХХ ст., коли в Європі багато католиць-
ких священиків приєдналися до анти-
фашистського опору, Ескріва благопо-
лучно “пересидів” у Мадриді, де в ньо-
го була власна кафедра права. На ці 
роки припадає розквіт організації, яка 
отримувала державну підтримку, мала 
доступ до фінансових фондів, прямий 
вихід на освітні заклади і мас-медіа, 
впливала на армійське середовище.

Уважне вивчення закулісних подій, 
що відбуваються в дипломатичній, 
військовій, промисловій та інших сфе-
рах нашого часу, являє докази того, 
що “духовні” групи пов’язані з латент-
ними правителями і відіграють тут 
свою певну роль. Так, 1969 р. до уряду 
Франко увійшло кілька керівників 
ложі Opus Dei. Ця група, до якої вхо-
дить понад 500 тис. членів, що розміс-
тилися в усіх куточках світу, отримала 
конкретні політичні важелі впливу, 
причому не тільки на Піренейському 
півострові. 

Оприлюднення твору
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Однак постає питання, чи є Opus 
Dei таємним товариством у точному 
значенні цього слова? Хосе Марія Ес-
кріва де Балагере твердив, що метою 
створення Opus Dei є лише бажання 
вивести своїх членів на християнський 
шлях як в особистому житті, так і в 
професійному та соціальному.

Як відомо, Папа Римський — не 
тільки духовний лідер усіх католиків, 
яких налічується майже півмільярда, 
а ще й голова міста-держави Ватикану, 
який існує в сучасному вигляді з 
1928 р. Зовнішню і внутрішню охоро-
ну резиденції голови Святого престолу 
виконують швейцарські гвардійці. У 
структурі Римської курії — ватикансь-
кого уряду — діє також служба безпе-
ки, співробітники якої негласно супро-
воджують понтифіка на всіх заходах і 
в закордонних поїздках.

Крім духовного впливу, помітний 
вплив Папи і на різні політичні події, 
що відбуваються у світі. Від часів інк-
візиції функції папської розвідки, 
контррозвідки і ведення дізнання пок-
ладалися на довірених осіб із середови-
ща кардиналів, єпископів і прелатів, 
які очолювали особливі структури ор-
дену єзуїтів. Нині більшість конспіро-
логів вважають, і небезпідставно, що 
єзуїти вже не мають колишнього впли-
ву серед католиків, а їхнє місце зайняв 
інший орден.

Створена Ескрівою духовна секта 
зазнала впливу фашистської ідеології, 
а по війні, в 1947 р., надав їй Ватикан 
статус секулярного католицького уні-
верситету. Роком раніше він влашту-
вався в Римі, став доктором теології, 
консультантом двох ватиканських 
конгрегацій і одним із прелатів пон-
тифіка Пія ХІІ. У 50–60-х роках спе-
цифіка режиму Франко дала мож-
ливість структурам Opus Dei зайняти 
провідні позиції на політичній сцені 
Іспанії, замінивши фашистську фалан-
гу, до якої входили представники ви-
щого генералітету.

У 70-х роках вплив Opus Dei поміт-
но зменшився, але організація швидко 
знаходила прихильників у світі, особ-
ливо на американському континенті. 
Стало відомо, що орден підтримує ге-
нерала Аугусто Піночета, який при-
йшов до влади 11 вересня 1973 р., здій-
снивши переворот на зразок франкіст-
ського. Один із найбагатших людей 

Чилі Крусат, що утримував “Банк де 
Сантьяго” і майже 250 компаній, в 
70-ті роки щомісяця виділяв Opus Dei 
2 млн доларів. Колишній перуанський 
президент Альберто Фухіморі, який 
після багатьох років боротьби з повс-
танцями й терористами був звинуваче-
ний у корупції і змушений був покину-
ти країну, співробітничав з представ-
никами Opus Dei.

У більш як двадцяти містах Сполу-
чених Штатів Америки відкрилися 
центри ордену, де працювало понад 5 
тис. членів. Особливого успіху Opus 
Dei досяг за часів правління Рональда 
Рейгана, коли орден мав своїх довіре-
них людей у Білому домі, у вищих 
ешелонах Пентагона. За адміністрації 
Білла Клінтона у журналістів виникла 
підозра про належність до Opus Dei ди-
ректора Федерального бюро розсліду-
вання (ФБР) Луїса Фрі. Однак його 
секретар Джон Коллінгвуд заявив, що 
нічого не знає про цей орден, і назвав 
інформацію преси “некоректною”. Зго-
дом організація все ж змушена була 
визнати, що брат головного контр-
розвідника Джон Фрі — директор цен-
тру Opus Dei в Пітсбургу.

Конституція Opus Dei написана в 
1950 р. — видана 1982 р. Більшість її 
статей — таємні. Організація діє та-
кож і за таємними статутами. Немає 
відомостей про внутрішню ієрархію 
ордену, його обряди та методику підго-
товки, що поєднує прийоми бойової 
підготовки братств середньовічних іс-
панських монахів та психологічний 
тренінг сучасних бійців спеціального 
призначення. Більшість конспірологів 
вважають, що члени Opus Dei поділя-
ються на три категорії: молодших, 
старших і священиків (настоятелів). 
Перші дотримуються целібату (обітни-
ця безшлюбності), живуть у гуртожит-
ках чи квартирах і практично не спіл-
куються з особами протилежної статі. 
Старші становлять близько половини 
чисельності Opus Dei, живуть сімей-
ним життям, мають дітей, які навча-
ються у спеціальних школах, що діють 
за фінансової підтримки ордену. Їм за-
боронено розкривати свою належність 
до організації. Таємна 202 стаття ого-
лошує метою діяльності “апостолату” 
(правовірних мирян) державну та сус-
пільну службу, особливо на керівних 
посадах. Процес залучення нових чле-
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нів до Opus Dei та регламент членст-
ва — абсолютно таємні для сторонніх.

Прелат Opus Dei — єпископ Хав’єр 
Ечеварріа народився в Мадриді 14 чер-
вня 1932 р. Офіційно під його керів-
ництвом об’єднано понад 85 тис. осіб, 
а з урахуванням співчуваючих — сотні 
тисяч. Улітку 2000 р. Іоанн Павло ІІ 
започаткував Папський університет 
Св. хреста, що розмістився в при-
міщенні Святого престолу — історич-
ній будівлі Атеніуму (духовної церков-
ної бібліотеки) в центрі Риму. У 2004 р. 
там навчалося майже півтори тисячі 
студентів із 65 країн світу. Прелатурі 
Opus Dei доручено керівництво універ-
ситетом. Слід зауважити, що активни-
ми провідниками політики Ватикану є 
католицькі священики, спеціально 
підготовлені в службах військових ка-
пеланів збройних сил деяких країн — 
членів НАТО.

У штаб-квартирі Opus Dei 17 берез-
ня 2001 р. представники організації 
зустрілися з Іоанном Павлом ІІ на семі-
нарі, який організував прелат Хав’єр 
Ечеварріа. Звертаючись до зібрання, 
Папа сказав: “Ієрархічна сутність Opus 
Dei, встановлена апостольською конс-
титуцією, якою я затвердив прелату-
ру, є відправним пунктом пастирсько-
го служіння, наповненого практични-
ми завданнями”. Понтифік звернув 
увагу на об’єднання зусиль прелатури 
з діяльністю кожної єпархії чи пара-
фії, в структури яких впроваджено 
осередки Opus Dei. Це, за словами Іо-
анна Павла ІІ, “особлива місія”. Голо-
ва Ватикану висловив своє довір’я тій 
старанності, з якою правовірні послі-
довники блаженного Ексріви віддають 
себе роботі, молитві, вірі, процитував-
ши 271-й параграф з його книги 
“Шлях” як параграф бойового статуту: 
“Настав час відкинути всі сумніви й 
далі дотримуватися благих апостоль-
ських починань”.

Кількість центрів, які прелатура 
відкриває в усьому світі, постійно 
збільшується. Критики продовжують 
називати орден таємною силою, яка 
проникла у верхні ешелони політичної 
влади на п’яти континентах. Особливе 
питання — активність довірених осіб 
ордену в міжнародних організаціях. 
Папська прелатура багатша, ніж біль-
шість країн третього світу. У “третьо-
му Римі” орден діє виключно таємно. 

За даними Міністерства РФ, на тери-
торії Росії не зареєстровано жодного 
представництва, філій чи інших ор-
ганізаційних структур Opus Dei. 

У Ватикані не всі підтримують кон-
цепцію особистої прелатури Opus Dei. 
Серед таких був і найближчий поміч-
ник Павла VI кардинал Джованні Бе-
неллі. Через місяць після створення 
прелатури наприкінці 1982 р. він рап-
тово помер від серцевого нападу. Від-
тоді, вважають більшість дослідників, 
папські володіння стали суворіше кон-
тролюватися членами Opus Dei. Однак 
не всі вони заявляють про своє членс-
тво, як, скажімо, особистий секретар 
голови Ватикану монсеньйор Станіс-
лав Дзівіч. Один із впливових членів 
Римської курії єпископ прелатури 
Opus Dei Хуліан Ерранс — співголова 
папської Ради, має ще двох помічни-
ків.

Інформацією й пресою у Ватикані 
завідує Хоакін Наварро-Вальс, миря-
нин, “нумерарій” Opus Dei, що дотри-
мується целібату. Під час візиту Папи 
в Україну Наварро-Вальс висловлював 
досить вульгарні для дипломатичної 
особи коментарі на адресу Російської 
Православної Церкви. Не дивно, що 
чимало ліберальних католиків назива-
ють Opus Dei не інакше, як “Ostopus” 
(“Спрут”) чи “Свята мафія”. “Їх царс-
тво настане”, — застерігає Роберт Хат-
чінсон заголовком свого найновішого 
дослідження “таємного світу” Opus 
Dei. Ескріва, на його погляд, просто 
владолюбний “мегаломаніяк”, який 
хотів контролювати церковне життя 
Іспанії. Від Франко він отримав гроші, 
владу й таємну агентуру.

Сутність військово-історичного кон-
тексту книжки Хатчінсона — це драма 
захоплення влади у Ватикані папською 
спецслужбою. Окремі глави книжки 
мають такі назви: “Вороги хреста”, 
“Шаблі й ризи”, “Кремль на Тібрі”, 
“Бійці” холодної війни”, “Ватикан ІІ”, 
“Ostopus Dei”, “Мобільний корпус”, 
“Переворот у Ватикані”, “Теологія га-
манців”, “Війна”, “Польська операція”, 
“Бригада плаща і розп’яття”, “Африка 
у вогні”, “Хорватська військова маши-
на”, “Папське таємне військо”.

Коли через місяць після виборів но-
вим президентом США став Джордж 
Буш-молодший, в американському ка-
толицькому виданні “National Catholic 
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Register” з’явилося незвичне послання 
від “святого Томаса Мора”. Привітав-
ши Буша з перемогою, історичний пер-
сонаж зазначив, що рішення Верхов-
ного суду — про припинення підрахун-
ків голосів — припало саме на 12 
грудня 2000 р., день церковного свята 
на честь Богоматері Гваделупської. 
Автор листа пояснює: “Як вам, я споді-
ваюся, відомо, його святість Папа Іо-
анн Павло ІІ у своєму Апостольському 
посланні від 31 жовтня назвав мене 
Святим Покровителем державних 
діячів і політиків”. Висновок цього 
послання — допомога покровителя 
потрібна всім, у тому числі й Бушу. В 
листі “небесний покровитель” радить 
президентові здійснити візит до Риму, 
зустрітися з Папою і прислухатися до 
його слів. Послання закінчується на-
тяком, що один із друзів автора листа 
може виступити посередником між 
президентом і небесами і вказана ад-
реса друга: за два кроки від нових 
апартаментів Буша на Пенсильванія-
авеню, в будинку № 815 з великим 
портретом Томаса Мора у вигляді ко-
льорового вітражу, що займає цілий 
віконний проріз. Цей будинок розта-
шований на 15-й вулиці, посередині 
між соборами св. Матвія і св. Патри-
ка, — за 500 м від резиденції глави ад-
міністрації США. У будинку — знахо-
диться Католицький інформаційний 
центр. Керівник цієї світської за стату-
сом установи (він же автор листа Бушу) 
отець Джон Макклоскі чекав відповіді 
недовго.

На 30-й день після інавгурації ново-
го президента Білий дім, маючи точні 
координати, завдав нищівного інфор-
маційного удару. Такого самого замас-
кованого, як і натяки публіциста То-
маса Мора на заступництво Божої ма-
тері в особі Верховного суду і брата 
президента Джеба Буша — губернато-
ра штату Флорида, де й вирішилися 
результати виборів, коли Верховний 
суд постановив припинити процедуру 
перерахунку голосів. Безумовно, в де-
лікатній формі було дано відповідь і 
“владі” в особі Іоанна Павла ІІ. Вірту-
ального удару по об’єкту з портретом 
небесного заступника Буша завдали 
спецслужби, заарештувавши 18 люто-
го за підозрою в шпигунстві на користь 
Москві співробітника ФБР Роберта 
Хансена.

Незабаром у пресі з’явилася інфор-
мація, що Хансен є ортодоксальним 
католиком і належить до таємної ор-
ганізації Opus Dei. Головою її вашинг-
тонської парафії, випадково чи ні, ви-
явився отець Джон Макклоскі ІІІ. Він 
змушений був спростувати чутки щодо 
таємного членства в Opus Dei директо-
ра ФБР Луїса Фрі, членів Верховного 
суду Антоніна Скаліа і Кларенса Тома-
са. Їхні голоси, до речі, забезпечили 
прийняття вердикту на користь Буша. 
Проте нині вже відомо, що чотири 
роки тому Кларенс прийняв католиц-
тво під впливом сина свого колеги свя-
щеника Поля Скаліа. Дружина судді 
Маурін Скаліа відвідує “духовні занят-
тя” Opus Dei.

У США найбільший центр Opus Dei 
і розташований у сімнадцятиповерхо-
вому будинку на Манхеттені в Нью-
Йорку. Попередня штаб-квартира роз-
міщувалася по сусідству — на Уолл-
стріт в Сітібанку і банкірському домі 
“Мерілл Лінч”, де в 1981 р. працював 
фінансист Джон Макклоскі, який 
потім став священиком і публіцистом. 
Вашингтонську парафію Opus Dei не-
давно оновили. Меса, яку відслужив у 
капличці Католицького інформацій-
ного центру кардинал Джеймс Хікі в 
присутності прелата Opus Dei Хав’єра 
Ечеварріа й кількох єпископів, відбу-
лася 14 вересня 2000 р. До неї приуро-
чили відкриття й освячення бронзової 
скульптури Хосе Марії Ескріви. У 
грудні Джон Макклоскі написав листа 
Джорджу Бушу, після чого ФБР і 
ЦРУ, за офіційними даними, відкрили 
оперативну справу і почали стежити за 
Хансеном.

Члени Opus Dei твердять: “Ми — 
асоціація людей, що має виключно 
релігійну й апостольську мету”. 

У неділю 6 жовтня 2002 р., в Римі 
зібралося не менш як 300 тис. палом-
ників із 84 країн світу. На вулицях 
можна було зустріти богомольців з Ін-
дії, Латинської Америки, Філіппін, 
навіть групу з естонського міста Тарту. 
У вічне місто така маса людей стікала-
ся для участі в урочистостях з нагоди 
приєднання до лику святих іспансько-
го священика Хосе Марії Ескріви де 
Балагера — засновника Opus Dei. Чин 
прославлення нового святого очолив 
престарілий Папа Римський Іоанн 
Павло ІІ, здійснивший за час свого 
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понтифікату рекордну кількість ка-
нонізацій — 464. Ця подія пожвавила 
дискусію навколо нового святого і його 
дітища Opus Dei. 

Справа в тому, що й Ескріва, і його 
організація — вельми спірні феноме-
ни, і єдності в їхніх оцінках навіть у 
католицьких колах немає. Колишні 
папи, особливо Іоанн ХХІІІ і Павло VІ, 
ставились до Opus Dei з певним побою-
ванням, але Іоанн Павло ІІ повністю й 
беззастережно підтримував цю органі-
зацію, і саме він ініціював процес ка-
нонізації її засновника.

Колишній член Opus Dei Марія дель 
Кармен Тапіа в книжці “Переступи 
поріг: життя в Оpus Dei” звинувачує 
організацію в “промиванні мізків” та 
порушенні прав людини стосовно своїх 
членів, у культі особи засновника. За-
галом, на його думку, це щось на зра-
зок “католицьких талібів”.

Іспанський богослов Хуан Мартін 
Веласко так говорить про Балагера: 
“Ми не можемо вважати взірцем хрис-
тиянського життя людину, яка служи-
ла державній владі й використовувала 
цю владу для поширення впливу ор-
ганізації, якою вона керувала непрозо-
рими методами, не підкоряючись пап-
ським настановам, якщо вони не збіга-
лися з її думками”.

Нинішній “прелат”, предстоятель 
Opus Dei, іспанський єпископ Хав’єр 
Ечеварріа Родрігес заявив, що комісія 
з канонізації Ескріви де Балагера от-
римала сотні повідомлень про появу 
так званої благодаті, тобто про дива, 
здійснені завдяки заступництву тепер 
уже святого Хосе Марії.

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Організація визволення Палес-
тини (ОВП) — об’єднання, мета яко-
го — створення арабської держави Па-
лестини і відповідно ліквідація держа-
ви Ізраїль. Створена в 1964 р. за 
ініціативою президента Єгипту Гамаля 
Абдель Насера на конференції арабсь-
ких держав. Однак поступово визво-
лення Палестини дедалі більшою 
мірою ставало питанням внутрішньо 
арабської конкуренції, коли кожна з 
держав підтримувала конкретну полі-
тичну силу. Хоча ОВП декларувала 

підтримку Палестини, її зусиллями 
активно стали користуватися інші 
арабські держави. ОВП створила влас-
ні збройні сили, частини яких були 
прикріплені до армій окремих арабсь-
ких держав. Навіть не маючи власної 
території, ОВП успішно працювала за-
для задоволення різних потреб палес-
тинського населення, намагаючись ут-
ворити палестинську державність. Піс-
ля принизливої поразки арабів у 
Шестиденній війні у червні 1967 р. 
значна кількість палестинських пар-
тизанських груп, — федаїнів, — об’єд-
на лися в: Народний фронт визволення 
Палестини під проводом доктора Жор-
жа Хабара (палестинський христянин-
марксист); Демократичний фронт виз-
волення Палестини (Наїф Гаватмех); 
Народну партію та досить помітну 
своєю діяльністю партизанську групу 
“Фатх” (Рух за національне визволен-
ня Палестини), засновану в 1957–
1958 рр. (Ясір Арафат). У травні 
1964 р. на конгресі ОВП “Фатх” напо-
лягала на реалізації доктрини зброй-
ного відвоювання Палестини. У 
1969 р., коли федаїни домінували в 
ОВП, на засіданні Національної ради 
Палестини Ясіра Арафата було обрано 
головою Виконавчого комітету. Основ-
ною стратегією ОВП стала “збройна бо-
ротьба”. Потреба у такій стратегії, го-
ловним чином зумовлювалася тим, що 
після Шестиденної війни територіаль-
но розширений Ізраїль фактично узяв 
під свій контроль увесь Єрусалим, сек-
тор Газа, Синайський півострів, Гол-
ландські висоти і Західний берег річки 
Йордан. З обранням Ясіра Арафата на 
пост голови Виконавчого комітету, 
ОВП стала майже незалежною, тобто 
такою, що не підлягає контролю жод-
ній з арабських держав. Поступово 
ОВП набула фактично міжнародного 
статусу, але в розв’язанні палестинсь-
кої проблеми її можливості все ж були 
невеликими. При цьому після йор-
данської кризи статусу стратегічних 
набули саме відносини США та Ізраї-
лю, якому США почали надавати все 
більше допомоги, в тому числі й з про-
дажу зброї. До 80-х років ХХ ст. кож-
на арабська держава мала свої власні 
відносини з Ізраїлем, який, у свою чер-
гу, оголосив ОВП “терористичною” ор-
ганізацією. Ситуація змінилася з 
1988 р., коли король Хусейн відмовив-
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ся від юридичних і адміністративних 
зв’язків із Західним берегом річки 
Йордан на користь ОВП. Ясір Арафат 
проголосив існування Палестинської 
держави на Західному березі та в сек-
торі Газа, а себе — президентом. Па-
лестину з цього часу визнали держа-
вою понад 90 країн світу. Умови на 
окупованих територіях значно погір-
шилися в 1991–1993 рр. З 1991 по 
1996 р. мали місце численні перегово-
ри між Ізраїлем і Палестиною, прий-
малися спеціальні декларації, угоди 
тощо. В 1996 р. були створені палес-
тинські органи влади, які діяли поряд 
з ОВП. І все ж умови життя, політична 
ситуація на палестинських територіях 
кращими не ставали. У квітні 2002 р. 
Ізраїль знову ввів війська в автономні 
міста, які утримували палестинські 
органи влади на Західному березі і в 
такий спосіб інфраструктуру майбут-
ньої Палестинської держави фактично 
було знову зруйновано. 

Короткий оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий

Організація з безпеки та спів-
робітництва в Європі (ОБСЄ; до 
1 січня 1995 р. — Нарада з безпеки та 
співробітництва в Європі — НБСЄ) — 
міжнародна регіональна організація. 
До її складу входять усі держави кон-
тиненту, в тому числі всі країни СНД, 
а також США і Канада. Створена за 
ініціативою колишніх соціалістичних 
країн. Попередні багатосторонні кон-
сультації відбувалися в Гельсінкі в 
листопаді 1972 р. — червні 1973 р. Пер-
ший етап наради (за участю міністрів 
іноземних справ 33 держав) проходив 
у Гельсінкі з 3 по 7 липня 1973 р. Дру-
гий етап (були представлені 35 держав) 
відбувався з 18 вересня 1973 р. по 
21 липня 1975 р. у Женеві. Третій етап 
(представлені політичні і державні 
керівники 35 держав) проходив з 
30 липня по 1 серпня 1975 р. в Гельсін-
кі. 1 серпня 1975 р. було підписано За-
ключний акт, який став визначальним 
чинником забезпечення миру в Європі 
і основним засадничим документом 
ОБСЄ. У 1990 р. в Парижі прийнято 
ще два важливі документи: Хартію 
для нової Європи і Додатковий доку-

мент до неї. ОБСЄ відіграє дедалі важ-
ливішу роль у розвитку позитивних 
змін на Європейському континенті, що 
пояснюється наступним: єдина інсти-
туційна структура, яка об’єднує всі 
дер жави євразійсько-атлантичного 
ареалу від Владивостока до Ванкувера; 
єдине місце для діалогу і співробітниц-
тва з багатьох проблем (безпеки, еко-
номіки, прав людини тощо) і цим са-
мим пов’язує між собою всі країни-
учасниці; виступає єдиним інститутом, 
що створив і розвинув механізми ней-
тралізації конфліктів різного типу і 
способів управління ними на всьому 
величезному європейському просторі. 
ОБСЄ спрямовує зусилля усіх держав-
учасниць на забезпечення безпеки на 
основі демократії, поваги прав та ос-
новних свобод людини, принципу вер-
ховенства права, ринкової економіки 
та справедливості. До 1990 р. в ОБСЄ 
були відсутні постійно діючі органи. 
Започаткували процес її інституаліза-
ції рішення, ухвалені на Паризькому 
саміті (1990). Центральним директив-
ним і керівним органом Організації є 
Рада Міністрів ОБСЄ, до компетенції 
якої входить розгляд актуальних пи-
тань міждержавних відносин, коорди-
нація заходів ОБСЄ, підготовка зустрі-
чей керівників країн і представників 
держав-учасниць, виконання визначе-
них на цих зустрічах завдань та ухва-
лених рішень. Рада Міністрів скли-
кається раз на рік або в разі загрози 
конфліктів. Головує на засіданнях 
представник приймаючої країни. Стар-
ша Рада є робочим органом Ради 
Міністрів, основними завданнями якої 
є: виконання її рішень, підготовка за-
сідань, організація взаємин з іншими 
міжнародними інституціями. Засідан-
ня Старшої ради скликаються на ос-
нові консультацій з країнами-учасни-
цями. Постійна Рада ОБСЄ формується 
з постійних представників держав-
учасниць. Пленарні засідання Постій-
ної Ради проходять щочетверга у Від-
ні. Орган призначений для політичних 
консультацій та ухвалення рішень з 
усіх питань поточної діяльності ОБСЄ. 
Парламентська Асамблея ОБСЄ ство-
рена у квітні 1991 р. на Мадридській 
конференції парламентаріїв країн-
учасниць — самостійна структура, в 
межах якої обговорюються питання, 
пов’язані з діяльністю ОБСЄ, та ухва-
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люються резолюції, рекомендації. Ке-
рівний орган Асамблеї — Комітет глав 
делегацій, який має право приймати 
консенсусом рішення з питань членс-
тва в Асамблеї, правил та процедур її 
роботи, діяльності постійного секре-
таріату, порядку денного щорічних 
сесій. Основним засобом попереджен-
ня та врегулювання конфліктних си-
туацій ОБСЄ є місії як найефективні-
ша форма її діяльності в контексті 
 превентивної дипломатії та миротвор-
чості. В ході місій налагоджується 
політичний діалог зі сторонами, що 
конфліктують, визначаються та змен-
шуються джерела напруженості, ство-
рюються політичні передумови для 
врегулювання кризи на основі принци-
пів і конкретних рішень. У 1992 р. 
було запроваджено пост Верховного 
комісара ОБСЄ з метою виявлення та 
можливого усунення напруженості в 
міжетнічних відносинах, розв’язання 
проблем національних меншин. Основ-
ними формами роботи Верховного ко-
місара є безпосередні особисті контак-
ти із зацікавленими сторонами, кон-
сультації, проведення круглих столів, 
підготовка звітів Голові ОБСЄ. Центр 
запобігання конфліктам, створений за 
рішенням Паризької наради ОБСЄ як 
орган Ради Міністрів і призначений 
для консультацій та співробітництва у 
військовій галузі, обміну інформа-
цією, розвитку мережі зв’язку, здійс-
нення контактів з питань небезпечних 
інцидентів військового характеру.

Абетка української політики: Довід. / Авт.-упо-
ряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, В. Гре-
бельник та ін. — К., 2002. — Вип. 5.

О. Антонюк

Організація Об’єднаних Націй, 
ООН (United Nations, UN) — найбіль-
ша й найважливіша міжнародна орга-
нізація, створена на основі добровіль-
ного об’єднання суверенних держав з 
метою підтримання міжнародного 
миру і безпеки та розвитку мирного 
співробітництва між усіма країнами. 
У її заснуванні взяли участь держави 
антифашистської коаліції внаслідок 
розгрому сил агресії та фашизму в 
Другій світовій війні. Статут ООН було 
підписано 26 червня 1945 р. на конфе-
ренції в Сан-Франциско 51 країною, в 
тому числі й Україною як однією з дер-

жав-засновниць ООН. Набув чинності 
24 жовтня 1945 р. і цей день відзна-
чається як День ООН. Статут ООН 
виступає єдиним міжнародним доку-
ментом, положення якого є обов’яз ко-
вим для всіх держав. Важливість цього 
документа полягає в тому, що він не 
тільки регулює діяльність ООН, а й за-
кладає фундамент системи колектив-
ної безпеки, рівної для усіх, виступає 
своєрідним кодексом поведінки дер-
жав у політичній, військовій, гумані-
тарній, економічній та інших сферах 
міжнародної співпраці. ООН заснована 
на засадах суверенної рівності всіх її 
членів, які взяли на себе обов’язок ви-
рішувати міжнародні суперечки мир-
ними засобами, утримуватися від пог-
рози силою або від її застосування про-
ти територіальної недоторканності чи 
політичної незалежності будь-якої дер-
жави та інших дій, несумісних з ціля-
ми ООН. Демократичні принципи от-
римали свій розвиток у Декларації 
принципів, якими держави-учасниці 
керуються у взаєминах і які є складо-
вою Заключного акта Гельсінської на-
ради з безпеки і співробітництва в Єв-
ропі (1975).

Відповідно до Статуту ООН питання 
прийняття нових членів вирішується 
на Генеральній Асамблеї за рекоменда-
цією Ради безпеки ООН. Прийом нових 
членів відбувається на добровільних 
засадах й лише із числа миролюбних 
держав, які поділяють принципи ор-
ганізації та добровільно зобов’язують-
ся виконувати статутні вимоги й інші 
зобов’язання перед ООН. Головний 
адміністративний посадовець — Гене-
ральний секретар. Постійне місце-
знаходження штаб-квартири ООН — 
Нью-Йорк (США); є відповідні відді-
лення у Женеві та Відні. Офіційні й 
робочі мови в ООН — англійська, 
арабська, іспанська, китайська, росій-
ська і фран цузька. ООН налічує шість 
головних органів з центральними уста-
новами в Нью-Йорку, за винятком 
Міжнародного суду, який міститься в 
Гаазі (Нідерланди). Генеральна Асамб-
лея, яку іноді називають найближчим 
аналогом світового парламенту, є го-
лов ним дорадчим органом. У ній пред-
ставлені всі держави — члени ООН. 
Кожний член має один голос. Рішення 
зі звичайних питань приймаються про-
стою більшістю голосів. Для прийнят-
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тя рішень з важливих питань потрібна 
більшість у дві третини голосів. Асамб-
лея має право обговорювати будь-які 
питання в межах Статуту ООН і давати 
з них рекомендації. Рада Безпеки — це 
орган, який за Статутом несе головну 
відповідальність за підтримку миру і 
безпеки. Вона може скликатися в будь-
який час, у разі виникнення загрози 
миру. Держави-члени зобов’язані ви-
конувати її рішення. Рада складається 
з 15 держав-членів, у тому числі 5 із 
них — Китай, Російська Федерація, 
Велика Британія, Сполучені Штати 
Аме рики і Франція — є постійними 
чле нами. Решта десять обираються 
Асамблеєю на дворічний термін. Рі-
шення приймаються дев’ятьма голоса-
ми; за винятком голосування з проце-
дурних питань, рішення не може бути 
прийняте, якщо хто-небудь з постій-
них членів голосує проти (це відомо як 
“вето”). Економічна і Соціальна Рада 
(ЕКОСОР), діючи під керівництвом Ге-
неральної Асамблеї, координує еконо-
мічну і соціальну діяльність ООН і 
пов’язаних з нею спеціалізованих ус-
танов і організацій. Рада складається з 
54 членів. Щорічно вона проводить дві 
організаційні сесії і одну основну; ос-
новна сесія враховує етап засідань ви-
сокого рівня, в якому беруть участь 
міністри та інші високопоставлені офі-
ційні особи, щоб обговорити найваж-
ливіші економічні та соціальні питан-
ня. Рада з питань опіки заснована з 
метою нагляду за територіями, що 
були колишніми колоніями і до яких 
були прикріплені держави, відпові-
дальні за поступ цих країн до самовиз-
начення та незалежності. У 1994 р. 
Рада Безпеки припинила дію Угоди 
про ООН щодо останньої території, 
якою вона опікувалася, з числа пер-
ших 11 підопічних територій — підо-
пічної території Тихоокеанські остро-
ви (Палау), яку контролювали США. 
Отже, система опіки виконала своє за-
вдання, оскільки всі підопічні тери-
торії досягли самоврядування або не-
залежності, ставши незалежними дер-
жавами або приєднавшись до сусідніх 
незалежних держав. Міжнародний суд 
(або Всесвітній суд) є головним судо-
вим органом ООН. Складається з 15 
судів, які обираються Генеральною 
Асамблеєю і Радою Безпеки. Тільки 
держави можуть бути сторонами у 

справах, які розглядаються Судом. 
Секретаріат обслуговує всі органи ООН 
і здійснює керівництво їх програмами. 
Він складається із співробітників, які 
працюють у центральних установах та 
в установах в інших містах і займають-
ся вирішенням питань, пов’язаних з 
повсякденною діяльністю ООН. Секре-
таріат очолює Генеральний секретар. 
Співробітники набираються приблиз-
но зі 170 країн.

Крім основних органів, система 
ООН включає чотирнадцять спеціалі-
зованих установ, які здійснюють 
діяльність у галузі розвитку і міжна-
родного співробітництва з усіх напря-
мів: Міжнародна організація (бюро) 
праці (МОП); Продовольча і сільсько-
господарська організація ООН (ФАО); 
Організація ООН з питань освіти, на-
уки та культури (ЮНЕСКО), Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ); 
Світовий банк; Міжнародний валют-
ний фонд (МВФ); Міжнародна орга-
нізація цивільної авіації (ІКАО); Між-
народна морська організація (ІМО); 
Всесвітній поштовий союз (ВПС); Між-
народний союз електрозв’язку (МСЕ); 
Всесвітня організація промислової 
власності (ВОПВ); Всесвітня метеоро-
логічна організація (КМО); Міжнарод-
ний фонд розвитку сільського госпо-
дарства (МФРСГ); Організація ООН з 
розвитку промисловості (ЮНІДО).

Важливим напрямом діяльності 
ООН є її миротворчі операції. Згідно зі 
Статутом ООН Рада Безпеки для допо-
моги в реалізації мирних договорів, 
спостереження за виконанням угод 
про припинення вогню, патрулювання 
демілітаризованих територій та забез-
печення перемир’я під час проведення 
переговорів для мирного розв’язання 
конфліктів може приймати рішення 
про направлення сил ООН з підтриман-
ня миру в зоні конфлікту. Держави-
члени ООН на добровільних засадах 
забезпечують участь у миротворчих 
місіях військових підрозділів та облад-
нання. Матеріальне забезпечення цих 
підрозділів здійснюється із спеціаль-
ного бюджету на підтримання миру. 
Вони зорієнтовані на переконання та 
мінімальне використання зброї для 
відвернення конфліктів. Починаючи з 
липня 1992 р. активну участь у миро-
творчих місіях бере Україна. Ця діяль-
ність законодавчо регламентована За-
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коном України “Про участь України в 
міжнародних миротворчих операціях” 
(прийнятий Верховною Радою України 
у травні 1998 р.).

Провідне місце в системі ООН із за-
безпечення соціально-економічного 
про цесу у світовому контексті нале-
жить Програмі розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН). Вона є 
найбільшим джерелом засобів, спря-
мованих на викорінення злиднів, ство-
рення робочих місць, поліпшення ста-
новища жінок та охорону довкілля. 
ПРООН отримує добровільні внески 
від урядів практично усіх країн, 87 % 
з яких спрямовується на розвиток най-
бідніших країн. В інтересах розвитку 
діють такі програми: Фонд ООН допо-
моги дітям (ЮНІСЕФ), який нині здій-
снює проекти з надання допомоги 
138 країнам; Програма Організації 
Об’єднаних Націй з охорони довкілля 
(ЮНЕП) (здійснює підтримку еколо-
гічних проектів, підвищує інформо-
ваність з проблем довкілля і пропагує 
основні договори в галузі навколиш-
нього середовища; Всесвітній фонд 
охорони довкілля, яким керує Світо-
вий банк, і став головним джерелом 
багатостороннього кредитування еко-
логічних проектів у країнах, що розви-
ваються); Всесвітня продовольча про-
грама Фонд Організації Об’єднаних 
Націй у галузі народонаселення; Центр 
ООН з населених пунктів і Конферен-
ція Організації Об’єднаних Націй з пи-
тань торгівлі й розвитку; Управління 
Верховного комісара ООН у справах бі-
женців (УВКБ) (надає міжнародний 
захист і матеріальну допомогу (продо-
вольство, житло), медичну допомогу, 
навчання 23 млн біженців у всьому 
світі й водночас займається пошуком 
довгострокових рішень їхніх складних 
проблем. Уся допомога Організації 
Об’єднаних Націй координується Ко-
ординатором ООН з надання надзви-
чайної допомоги, який очолює Депар-
тамент Організації Об’єднаних Націй з 
гуманітарних питань.

Діяльність ООН за 60 років існуван-
ня, неодноразово піддавалася критиці 
як з боку представників колишнього 
СРСР, які нерідко в останній вбачали 
інструмент гегемонії Заходу, так і з 
боку США — за її неефективність у 
розв’язанні локальних конфліктів у 
країнах, що розвиваються, в Азії й Аф-

риці; а також за її надмірний бюрокра-
тичний апарат.

Всемирная  иллюстрированная энциклопедия: 
Пер. с фр. — М., 2004; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 2005.

О. Антонюк

Організація солідарності Рохін-
г’я — повстанське угруповання в 
М’янмі. Створена у 1982 р. Виражає 
інтереси мусульманської етнічної гру-
пи Рохінг’я. У червні 1986 р. угрупо-
вання розкололося на дві фракції: ос-
новну і Араканський ісламський фронт 
Рохінг’я. Організація має на озброєнні 
автоматичну зброю. Чисельність май-
же невідома.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Організація, що здійснює ви-
пуск засобу масової інформації — 
поліграфічне підприємство (друкар-
ня), що виготовляє (випускає) газети, 
журнали, іншу видавничу продукцію, 
здійснює інші функції мате ріально-
технічного забезпечення видання на 
підставі договору із засновником (спів-
засновниками) видання.

Українське  законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Орден єзуїтів (ОЄ) — заснований 
у першій половині XVI ст., відіграє 
важливу роль у розвитку церковної 
розвідки. Засновником ордену був дон 
Ініго Лопес де Рекардо Лойола, який 
народився 23 жовтня 1491 р. на пів-
ночі Іспанії, у родовому замку Лойола, 
побудованому в ХІІІ ст. Дон Ініго був 
тринадцятою дитиною у вельможній 
іспанській сім’ї. Майже все дитинство 
дон Ініго провів у замку свого хреще-
ного батька, де навчився читати й пи-
сати, добре фехтувати і їздити верхи, 
грати на мандоліні. У тридцять років 
він мав чин капітана, але під час обо-
рони міста Пампелуни в іспанській 
Наваррі 1521 р. його було поранено — 
перебито обидві ноги. Дон Ініго вже не 
міг продовжувати військову службу, 
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оскільки після лікування одна нога 
стала коротшою. Читаючи під час по-
ранення багато релігійної літератури, 
він вирішив присвятити себе служін-
ню Богові. І в 1534 р. остаточно запов-
зявся створити військо духовних ли-
царів. Його бажання підтримали: Пет-
ро Фабер, Франциск Ксаверій, Яков 
Лайнес, Альфонс Сальмерон, Микола 
Альфонс Бобаділья і Симон Родрі-
герс — чотири іспанці, португалець і 
савояр-швейцарець. 15 серпня 1534 р. 
в підземній каплиці Монмартра, на 
місці якої 9 жовтня 1272 р. було заму-
чено першого єпископа — святого 
Діонісія, в передмісті Сен-Жак, сім 
перших членів майбутнього ордену 
дали клятву присвятити своє життя 
Богові. Клятва закінчувалася слова-
ми — “Ad maioren Dei gloriam” — “Для 
більшої слави Божої”.

На вівтарі каплички сорокатриріч-
ний Ігнатій написав три великих літе-
ри — J. H. S. (Jesus Hominum Salva-
tor) — “Ісус людей Спаситель”, що ста-
ли девізом майбутніх єзуїтів. Це 
оз начало, що він і його друзі хочуть 
бути “слугами Спасителя Іісуса”.

У середньовіччі католицька церква 
мала свою розгалужену розвідувальну 
мережу майже в усіх країнах світу. На 
той час таємні служби не виокремлю-
валися як особливі організації, весь 
апарат церковної ієрархії постійно 
збирав інформацію про стан справ на 
місцях. Ці відомості підсумовувалися 
церковними чинами, які керували ду-
ховенством певного регіону й країни, а 
потім пересилались до Риму. Інформа-
ція надходила різними каналами. По-
перше, ланцюжком, який починався 
від парафіяльного священика і закін-
чувався Римським Папою; по-друге, 
через чернецькі ордени або й від спе-
ціальних уповноважених Папи.

Можливості збору інформації прак-
тично не обмежувалися. Якщо сільсь-
кий священик міг у подробицях пові-
домляти начальству про настрої в се-
лах, що входили до його парафії, то 
духівник того чи того монарха міг 
надіслати не менш докладний звіт про 
стан справ при дворі та планах його гос-
подаря. Ефективним засобом отриман-
ня відомостей була сповідь. Безумовно, 
велетенська машина, що постачала ін-
формацію в Рим, не завжди працювала 
без перебоїв, однак загалом римський 

престол майже до епохи Відродження 
залишався найпоінформованішим про 
справи в інших країнах.

ОЄ або “Товариство Ісуса”, як вони 
себе називали, було створено насампе-
ред для боротьби з реформацією. Чле-
нами ордену ставали здебільшого ре-
тельно відібрані люди, навчені безза-
перечному, сліпому послухові вищим 
особам. Єзуїтів також навчали різних 
прийомів духовного впливу на вірую-
чих. Статут і правила єзуїтів спрямо-
вувалися на те, щоб перетворити їх на 
заповзятливих проповідників та аген-
тів католицизму, причому найчасті-
ше — агентів таємних служб. Дуже 
часто священик, який сповідував ко-
роля чи главу єзуїтської семінарії, був 
по суті резидентом, за сучасною термі-
нологією, якому підпорядковувалася 
розгалужена мережа інформаторів.

Крім служби розвідки ОЄ мав і свою 
контррозвідку. Вона не була особли-
вою організацією — обов’язок вилов-
лювати ворожих вивідувачів серед 
своїх покладався на кожного єзуїта. 
Весь світ було поділено на області — 
провінції. Глава єзуїтів такої облас-
ті — провінціал — зазвичай керував і 
таємною службою в цьому регіоні.

Єзуїтська розвідка була організато-
ром багатьох успішних змов, повстань, 
підступних убивств, багатьох інтриг, 
під час яких вирішувалися важливі 
політичні справи, укладалися й розри-
валися союзи між державами, підно-
силися чи ганьбилися придворні вель-
можі. Єзуїти прямо чи опосередковано 
брали участь у найвідоміших політич-
них убивствах кінця ХVІ — першої по-
ловини ХVІІ ст.

21 липня 1773 р. Римський Папа 
Климент XIV, на вимогу королівської 
династії Бурбонів, написав буллу про 
знищення ОЄ. У ніч на 16 серпня 
1773 р. всі приміщення єзуїтів у Римі 
були зайняті військами, а генерал орде-
ну Лоренцо Річчі та інші керівники від-
правлені у в’язницю — замок Ангела.

На час розпуску орден налічував 
23 тис. членів у п’яти асистенціях: 
італійській, французькій, німецькій, 
іспанській, португальській і тридцяти 
шести провінціях, які включали 3551 
резиденцію, 669 колегій, 661 нові ці-
ант, 176 семінарій і 223 місії.

Проте ОЄ не зник, він зміг вижити 
й продовжити свою діяльність в Росій-
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ській імперії. У Білорусії, частина якої 
в 1772 р. під час поділу Польщі повер-
нулася до Росії, перебувало 200 єзуїтів 
(97 священиків, майже 50 учнів і 55 
конад’юерів). Їх майно оцінювалося в 
20 млн злотих.

У західній Росії на той час існувало 
близько 30 чернецьких орденів: чо-
ловічі — францисканці, домініканці, 
піари, місіонери, августіани, бернар-
дини, кармеліти, тринітари, реформа-
ти, капуцини, каноніки, цистери, 
маріани, бенедектини, рохіти, бриж-
ди, боніфратри, камальдули, картузи; 
жіночі — домініканки, бернардинки, 
кармелітки, моріавітки, бенедиктин-
ки, цистерки, бригадки, візитки і сест-
ри милосердя. Кількість монастирів 
була величезною: тільки в Луцькій 
єпархії налічувалося 54 монастирі на 
65 парафіяльних церков.

О. Ільїн у своєму дослідженні іс-
торії єзуїтів писав: “Катерина мала 
свою мету, беручи знищений скрізь ор-
ден під своє заступництво. Справа в 
тому, що вперше серед російських під-
даних виявилось стільки католиків. 
Катерина знала, що папи завжди ба-
жали керувати тими, хто належав до 
латинської церкви, і не бажала допус-
кати у своїх володіннях побічної вла-
ди, тому вона й вирішила влаштувати 
для своїх підданих католиків окрему, 
незалежну від папи церкву і мала на-
мір використати для цієї мети випро-
буваних на спритність і розум членів 
ордену”.

Єзуїти пережили в Росії найважчий 
період своєї історії. У 1814 р. папа ви-
дав буллу, що відновлювала орден 
єзуїтів з усіма колишніми правами. 
Завдяки новим історичним умовам по-
вернення ордену стало можливим 
практично в усі країни Європи.

Тоді ж, 1814 р., виник конфлікт між 
імператором Олександром І, який по-
вернувся із закордонного походу росій-
ської армії, і ОЄ. 22 березня 1820 р., 
після смерті генерала ордену Ф. Бжо-
зовського, імператор Олександр І видає 
указ “Про висилання з Росії єзуїтів”, 
тим самим прийнявши рішення про ос-
таточне вислання з Росії ОЄ. Можливо, 
на вигнання ОЄ вплинули взаємини з 
Австрією — конкурентом Російської 
імперії за домінування у Європі. 

Проте основною причиною, безу-
мовно, була місіонерська діяльність 

ордену в Росії. “Таким був істинний 
стан щодо єзуїтського ордену: могутня 
держава в часи переслідувань і біду-
вань єзуїтів бере їх під захист своїх за-
конів; невдячні, вони порушують ці 
сприятливі до них закони, вперто про-
тиставляють їм власні постанови і, на-
зиваючи себе місіонерами, всупереч 
Височайшому регламенту 1769 року, 
що забороняє Римсько-католицькому 
духовенству брати цю назву, діють усе-
редині держави упорядкованої, як у 
країні, світлом Хреста не осяяній…” 
(Із доповіді Міністра духовних справ і 
Народної освіти князя Голіцина.)

Єзуїти втратили притулок у країні, 
яка підтримала їх у тяжкий для орде-
ну період, а слово “єзуїт” у російській 
мові стало негативним.

Досвід попередніх століть для 
єзуїтів не був даремним. Проводячи 
свою основну діяльність за межами 
церкви, орден уже не дозволяв собі 
політичних промахів. У другій поло-
вині ХХ ст. ОЄ займає впливові пози-
ції у Ватикані, в керівництві католи-
цькою церквою, бере участь у складан-
ні папських енциклік, булл і послань. 
ОЄ є інтелектуальною елітою Ватика-
ну. Генерал ордену (його інколи нази-
вають чорним папою) — найближчий 
сподвижник Папи Римського. Орден 
поділяє всі країни на 89 провінцій, 
об’єднаних у 12 асистенцій — тери-
торіально-політичних зон: північно-
американську, центральноамерикан-
ську, латиноамериканську, індійську, 
африканську, східноазіатську, німець-
ку, французьку, італійську, іспанську, 
англійську і слов’янську.

Діяльністю ордену керують гене-
рал, його асистенти і курія, до якої 
входить секретар, генеральний проку-
рор, генеральний економіст, генераль-
ний постулатор і секретар у справах 
місій.

Орден об’єднує в собі масові органі-
зації — маріанські конгрегації й 
“Апостолат молитви”. Конгрегації 
об’єднують віруючих за парафіяльни-
ми районами чи професіями. Близько 
70 тис. таких спілок на чолі з націо-
нальними секретаріатами об’єднують 
понад 7 млн осіб. “Апостолат молит-
ви”, або “Ліга пресвятого серця”, видає 
понад 1000 журналів шістдесятьма мо-
вами, які читають близько 40 млн лю-
дей. Провідний друкований орган — 
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“Чівільта католіка”, редакція якого 
підпорядкована генералу і Папі Рим-
ському.

Єзуїти велику увагу приділяють за-
собам масової інформації та комуніка-
ціям: працюють на радіо Ватикану з 
моменту його заснування, ведуть деякі 
телевізійні програми. У всесвітній ме-
режі Інтернет — сайти, присвячені дія-
льності ордену. Єзуїтам ордену нале-
жить 195 університетів, 500 коледжів 
і майже 9000 шкіл. Тільки в США єзуї-
тами відкрито близько ста універси-
тетів, інститутів і коледжів. Першим 
університетом, заснованим єзуїтами, 
став Джорджтаунський — єдина у 
США дипломатична школа. У Форд-
хемському університеті, розташовано-
му в Нью-Йорку, є “Інститут з вивчен-
ня сучасних російських проблем”. Най-
старіший Грегоріанський університет 
у Римі готує викладачів для католиць-
ких навчальних закладів.

У 1983 р. генералом ОЄ став Пітер-
Ханс Кольвенбах. Штаб-квартира ОЄ 
розташована в Римі на вулиці Борго 
Санто Спіріто, поряд з ватиканським 
палацом. Багато документів про ОЄ 
зберігається в “Таємному ватикансь-
кому архіві” (“Archivio Segreto 
Vaticanі”).

У книзі відомого українського поета 
й політика Бориса Олійника “Два роки 
в Кремлі” наведено фрагмент жур-
налістського розслідування Карла Бер-
стайна взаємин Ватикану і США, над-
рукованого в журналі “Тайм” (Нью-
Йорк). Він пише: “Отже, все почалося… 
в понеділок 7 червня 1982 р. в бібліо-
теці Ватикану”, де “вели бесіду двоє — 
президент США Рональд Рейган і Папа 
Римський Іоанн Павло ІІ. Це була їхня 
перша зустріч, розмова тривала 50 хви-
лин, левову частку зустрічі забрала 
тема — Польща і радянське панування 
у Східній Європі. Рейган і глава римсь-
ко-католицької церкви дійшли згоди 
про проведення таємної кампанії — з 
метою прискорити процес розпаду ко-
муністичної імперії”. 

Після зустрічі президента США і 
Папи Римського за справу взялися 
таємні структури світової політики. 
“Контрабандними каналами в країну 
доставлено тонни технічного облад-
нання — факси, які вперше з’явилися 
у Польщі, друкарські верстати, пере-
давачі, телефонну апаратуру, коротко-

хвильові приймачі, відеокамери, ксе-
рокси, телекси, комп’ютери, — пише 
Борис Олійник. — Маршрути визнача-
ла церква, американська агентура… 
Гроші для забороненої “Солідарності” 
надходили з фондів ЦРУ, “Національ-
ного фонду демократії США”, з таєм-
них рахунків Ватикану…”

Проте “маршрути визначала” не 
церква, а таємні служби Ватикану: ОЄ 
і Opus Dei, які, за свідченнями бага-
тьох істориків і відомих наукових до-
слідників, відіграли важливу роль у 
справі руйнування комуністичного ре-
жиму в Східній Європі. Через сім років 
після зустрічі Рейгана та намісника 
Бога на Землі, духовного лідера всіх 
католиків, яких налічується майже 
півмільярда, папи Іоанна Павла ІІ все 
було вирішено, і в 1989 р. комунізм за-
знає поразки. 

“Жодна установа католицизму не 
викликала супроти себе сильнішої не-
нависті й водночас не вселяла такої 
відданості до себе, як Товариство 
єзуїтів. Для одних ім’я Лойоли та його 
учнів було синонімом паплюження; 
інші вбачали в ньому опору релігії. 
Жорстоко переслідуваний в антихрис-
тиянському столітті, знищений самим 
главою християнства, орден був від-
новлений знову, коли католицизм про-
тиставив свою реакцію революційному 
настроєві. Доля єзуїтів залежить, ска-
зати б, від долі всієї католицької церк-
ви. По суті, вони слугують їй зброєю 
проти намагань, ворожих духу католи-
цизму. З цієї точки зору історія може 
віддати їм належне”.

“Товариство Ісуса” — останній з ве-
ликих орденів, створених католиць-
кою церквою, який найбільше відхи-
лився від початкового ідеалу чернец-
тва, але водночас виразив з найбільшою 
силою як у своєму ідеалі, так і у своїй 
конституції, ті основні тенденції, яким 
чернецтво зобов’язане своїм розвит-
ком. Тому його історія багатша й різ-
номанітніша за історію всіх інших ор-
денів. Щоправда, йдеться швидше про 
його зовнішню, а не внутрішню іс-
торію, бо завдання ордену полягає в 
діяльності за межами церкви, і “Това-
риство Ісуса” успішно виконало це за-
вдання. Воно не тільки вступило на 
службу до церкви й зуміло примусити 
світ коритися їй, воно стало однією з 
великих світових сил”.

Орден єзуїтів (ОЄ)
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Згідно з матеріалами щорічника 
“Єзуїти”, орден має свої представниц-
тва і в Україні.

Аналізуючи діяльність єзуїтів, слід 
наголосити, що нащадки Лойоли — да-
леко не безневинна релігійна організа-
ція. “U. S. News and World Report” за-
значає, що єзуїти, безумовно, втруча-
ються у справи інших держав: 
“Головну роль в революції сандіністів 
у Нікарагуа відіграли єзуїти. Дехто з 
них приєднався до комуністів. Один із 
священиків в Ель Сальвадоре заявив, 
що його орден працює для просування 
марксизму і революції, а не для Бога… 
Єзуїти приєдналися до лівих повс-
танських рухів у Центральній Амери-
ці та на Філіппінах і виправдовують 
втручання марксизму та римського ка-
толицизму в так звану теологію звіль-
нення. Коли США хотіли застосувати 
брудні методи демографічної політики 
Хейга — Кіссінджера в Центральній 
Америці, саме єзуїти організовували 
людей і втягнули їх у війну. Де 
з’являються єзуїти — там невдовзі роз-
починається революція”.

Це особливо актуально тепер для 
України. Відомо, що єзуїти по-різному 
намагаються посилити свій вплив на 
український народ, використовуючи 
зокрема: поширення гуманітарної до-
помоги, організацію приватних нав-
чальних закладів, догляд за хворими й 
старими людьми тощо. Однак, знаючи 
минуле й сьогодення ОЄ, неважко зро-
зуміти — він керується зовсім не аль-
труїстичними мотивами.

Андреев А. История ордена иезуитов. Иезуиты 
в Российской империи. — М., 1998; Олійник Б. Два 
роки в Кремлі. — К., 1992; Сенченко М. І. Латентні 
структури світової політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Орден Ілюмінатів (від лат. illumi
natus — освітлений) — орден, який до-
тримується єзуїтських правил і жорст-
кої дисципліни. Засновано 1 травня 
1776 р. єзуїтським священиком і про-
фесором Інгольштадтського універси-
тету в Баварії Адамом Вейсгауптом 
(1748–1830). 

Чому Вейсгаупт саме 1 травня за-
снував свою таємну антихристиянську 
організацію, немає чіткого пояснення. 
Одна з можливих версій пов’язана з 
ім’ям римського імператора Діоклетіа-

на, який правив з 284 до 305 р. н. е. і 
жорстоко переслідував християн, що 
відмовлялися його шанувати. Діок-
летіан заборонив усі зібрання христи-
ян, за його наказом знищено церкви, 
святі писання, сотні віруючих. Так 
тривало доти, доки Діоклетіан не за-
хворів і 1 травня 305 р. він зрікся пре-
столу. І потому переслідування хрис-
тиян продовжувалися, однак не так 
жорстоко, як у часи Діоклетіана. Мож-
ливо, професор Вейсгаупт дізнався про 
дату зречення і через 1471 рік знову 
розпочав переслідувати християн?

День заснування ордену — 1 травня 
і досі комуністи світу відзначають як 
день міжнародної солідарності трудя-
щих; мовляв, це дата початку револю-
ції 1905 р. Проте це не заважає їй бути 
річницею заснування О. І. і початку 
нового переслідування християн.

Головна мета Ілюмінатів — люди-
на, така ж досконала, як Бог, тіль-
ки — без Бога. Це був дивний ідеал, 
тому що Вейсгаупт дозволяв своїм пос-
лідовникам робити все для досягнення 
мети. Він писав: “Інколи слід казати 
одне, інколи інше… щоб неможливо 
було визначити справжній хід думок”. 
Проте, вступаючи до організації, май-
бутні її члени давали клятву, в якій 
зокрема зазначалося: “Я пов’язую себе 
обіцянкою вічного мовчання, непохит-
ної вірності й підпорядкування орде-
нові…”

Організація Вейсгаупта швидко по-
повнювалася, особливо за рахунок “ін-
телектуалів” з університету. Фактично 
всі професори, за винятком двох, ста-
ли членами цієї організації в перші 
роки її існування. Вейсгаупт вважав, 
що здатність людини міркувати швид-
ше встановить атмосферу моральності 
в суспільстві, ніж вчення Біблії. Назва 
його організації — “просвітлені” — 
свідчила про те, що її члени мали здат-
ність пізнавати істини працею власно-
го розуму. Вейсгаупт навіть визнавав, 
що він створив нову релігію, яка про-
повідує заміну релігійної людини лю-
диною, яка розв’язує свої проблеми за-
вдяки власному розумові. Він писав: 
“Розум буде єдиним моральним кодек-
сом людини. Коли врешті-решт розум 
стане релігією людини, проблема буде 
вирішена”.

Ще одним гальмом на шляху про-
гресу суспільства Вейсгаупт вважав 
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націоналізм, зауважуючи, що “з ви-
никненням націй і народів світ пере-
став бути великою сім’єю… Націо-
налізм зайняв місце людської любові”.

Багато відомих фактів щодо О. І. на-
ведено в книзі Джона Робінсона, про-
фесора філософії Единбурзького уні-
верситету в Шотландії, “Докази Змови 
проти усіх релігій та урядів Європи, 
що планується на таємних зібраннях 
масонів, Ілюмінатів і товариств чита-
чів” (1798). Будучи масоном, професор 
Робінсон перш ніж вступити до О. І. 
вирішив вивчити його статут. Відтак 
він дійшов висновку, що це товариство 
було створене “з метою знищення всіх 
релігійних закладів і повалення всіх 
існуючих у Європі урядів”.

Засновник О. І. Адам Вейсгаупт 
хвалькувато стверджував, що його ор-
ганізація залишається недосяжною 
для очей суспільства: “Велика сила на-
шого ордену в його таємності; нехай 
він ніколи й ніде не з’являється під 
власним іменем, але завжди прикри-
вається іншим ім’ям та іншим занят-
тям”. У своїх працях він також пові-
домляв світ, де він сховає орден: “Най-
краще для цього підійдуть три нижчі 
ступені масонства; люди звикли до 
нього, мало чого чекають від нього і 
тому мало на нього зважають”. Він був 
переконаний, що така таємність при-
веде його до успіху і тому писав: “Наша 
таємна організація працює так, що ні-
чого не можна їй протиставити”.

Ще однією причиною впевненості 
Адама Вейсгаупта в успіхах О. І. був 
той факт, що він пропонував її членам 
всесвітню могутність. Він розумів, що 
сприятиме залученню в організацію 
тих людей, які підуть на все, аби задо-
вольнити жадобу влади. Він наголошу-
вав: “Справжньою метою Ордену є уп-
равління світом. Аби досягти цього, 
необхідно знищити усі релігії, скину-
ти усі уряди і скасувати приватну влас-
ність”.

Ральф Епперсон пише: “Історія су-
часного комунізму розпочинається з 
таємного товариства — ордену Ілюмі-
натів. Про цю організацію у звіті Комі-
тету із розслідувань при каліфорнійсь-
кому сенаті було сказано: “Так званий 
сучасний комунізм є, очевидно, тією 
самою лицемірною Змовою, що має на-
мір згубити цивілізацію, яка була за-
снована орденом Ілюмінатів і підняла 

голову в наших колоніях тут у критич-
ний період перед прийняттям нашої 
Конституції”.

Інший історик, Освальд Спенсер, 
допоміг Комітету із розслідувань про-
сунутися ще на один крок уперед і 
пов’язав комунізм з фінансовими олі-
гархами світу. Він зауважував: “Нема 
жодного пролетарського чи комуніс-
тичного руху, які б не діяли в інтере-
сах грошей, у напрямі, вказаному гро-
шима, протягом часу, визначеного 
грошима, — при цьому ідеалісти із се-
редовища лідерів навіть не підозрюва-
ли про це”. Згідно з цим твердженням 
навіть лідери комунізму не знають про 
таємні механізми власного руху.

Вейсгаупт вважав за потрібно мати 
Світовий уряд, який замінить націо-
нальні уряди. Світовий уряд має скла-
датися з членів ордену. Отже, кінце-
вою метою О. І. і відповідно усіх його 
спадкоємців стає влада: світове пану-
вання, влада Світового уряду над усіма 
людьми світу.

Окремі дослідники минулого підсу-
мували завдання О. І. для використан-
ня істориками в майбутньому. Однією 
з них була талановита англійська 
письменниця й історик доктор Неста 
Вебстер. У книзі “Світова революція” 
вона розкрила мету Ілюмінатів: 1) ска-
сування монархії і урядів; 2) знищен-
ня приватної власності; 3) скасування 
права успадкування; 4) відмова від 
патріотизму; 5) зниження ролі сім’ї 
(запровадження інституту суспільного 
виховання дітей); 6) знищення релі-
гії.

Збираючись разом чи листуючись, 
члени О. І. користувалися вигаданими 
іменами. Вейсгаупт узяв собі ім’я рим-
ського раба Спартака, який очолював 
повстання проти римського уряду.

1783 р. Баварський уряд розпочав 
слідство проти Ілюмінатів й заборонив 
орден. Однак членам ордену вдалося 
втекти від переслідування, зберегти 
орден і створити нові товариства по 
всій Європі та Америці.

Ще 1777 р. Вейсгаупт був посвяче-
ний в масонський орден — ложу “Тео-
дора доброго наміру” в Мюнхені. Чле-
ном цього ордену він став задля того, 
аби взяти його під свій контроль. Піз-
ніше, у липні 1782 р., масони провели 
міжнародний конгрес у Вілхемсбаді. 
Відтак “ілюмінізм було уприскнуто в 
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масонство шляхом впливу на масонсь-
ких лідерів”.

Однією з країн, де сховалися ілюмі-
нати, була Америка. Своє перше 
зібрання вони провели 1786 р. у Вірд-
жинії. Надалі ще в 14 містах відбулися 
їхні зібрання. Було створено Галло-
Італійське товариство, послідовники 
якого з початком Американської рево-
люції стали називати себе якобінцями. 

О. І. брав безпосередню участь у 
Французькій революції 1789 р. Чима-
ло істориків вважають, що традиційне 
пояснення того, як виникла револю-
ція, сфальсифіковане. Невидимою ру-
кою, що спрямовувала Французьку ре-
волюцію, був О. І. До того він існував 
лише 13 років, проте був настільки мо-
гутнім, що спричинив революцію в од-
ній із провідних країн світу. 

Масонство прийшло до Франції в 
1725 р., однак уже 1772 р. з’явилося 
дві масонські групи, одна з яких відо-
ма як “Велика Східна ложа”. Першим 
її головою був герцог Орлеанський — 
також член О. І.

Ральф Епперсон пише, що “…ма-
сонські ложі швидко поширились у 
Франції: вже на 1789 р. загальна кіль-
кість лож становила 600 — порівняно 
з 104 у 1772 р. Масони мали значний 
вплив на уряд, позаяк 447 із 605 членів 
французького парламенту були члена-
ми ложі”.

План Ілюмінатів полягав у тому, 
щоб проникати до масонських лож, пе-
ретворювати їх на гілки О. І., а потім 
використовувати як засіб для повален-
ня монархії. Що ж пропонувалося 
французькому народові замість старо-
го суспільства? 

Відповідь на це запитання дає в 
книзі “Влада і таємниця єзуїтів” Рене 
Фуллоп-Міллер, який вивчав цю рево-
люцію: “Французька революція була 
першою спробою використання релігії 
розуму …як основи для нового суспіль-
ного порядку”.

Існували й інші таємні товариства, 
членами яких були відомі історичні 
особистості, хоча факт їхньої належ-
ності до цих товариств, не визнавався 
істориками. Однією з таких особистос-
тей був Карл Маркс, так званий “бать-
ко комунізму”.

Життєпис Маркса досить скрупу-
льозно досліджував Річард Вермбранд. 
У книгах “Чи був Карл Маркс сатаніс-

том?” та “Маркс і Сатана” він наводить 
переконливі докази того, що Карл 
Маркс приєднався до культу Сатани. 
Маркс народився в релігійній єврейсь-
кій сім’ї, яка прийняла християнство 
перед його народженням. Пізніше його 
охрестили за протестантським обря-
дом. Вперше з ідеями соціалізму Марк-
са познайомив Мойсей Гесс, коли тому 
було 23 роки. Проте в юності найбільше 
вплинуло на нього поклоніння Сатані.

Спочатку Карл Маркс вірить у Бо-
га, але в подальшому його погляди на 
християнство змінилися. Зокрема на 
те, чого навчає Бог людину в Біблії. За 
свідченням Вермбранда, зміни у сві-
тогляді Маркса виникли після вступу 
його до таємної секти, під назвою 
“Церква Сатани”.

Втім чимало друзів Маркса покло-
нялися Сатані. Один із них — анархіст 
Михайло Бакунін писав: “Сатана — 
перший вільний мислитель і рятівник 
світу. Він звільняє Адама і ставить на 
його лобі печатку гуманності й свобо-
ди, зробивши його неслухняним”. Ін-
ший його товариш — французький со-
ціаліст і письменник П’єр Прудон — 
також поклонявся Сатані, вважаючи 
Бога прототипом несправедливості, ос-
кільки Бог заважав його здатності 
“міркувати”.

Маркс та його друзі не були атеїс-
тами, якими себе вважають сучасні 
марк систи. Вони визнавали існування 
Бога, але кидали виклик його верхов-
ній владі.

Члени секти Сатани носили довге 
волосся й нечесану бороду.

Традиційно історики вважають 
Карла Маркса основоположником ко-
мунізму, який написав “Маніфест…” 
Відомо, що Маркс, який народився у 
1818 р. в Німеччині, 1843 р. приїхав 
до Парижа (Франція) вивчати економі-
ку, де й познайомився з Фрідріхом Ен-
гельсом — сином багатого власника 
бавовняної фабрики із Ланнамшира 
(Велика Британія).

1846 р. Маркс і Енгельс вступили в 
Союз комуністів, який виник з Ліги 
справедливих, — гілки Союзу вигнан-
ців, заснованої німецькими емігранта-
ми в Парижі. Більшість дослідників 
вважають, що цими емігрантами були 
члени О. І.

На другому з’їзді Союзу комуністів 
Марксові й Енгельсу доручили написа-
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ти партійну платформу. Проте у зазна-
чений термін вони не зробили цього, 
чим “змусили центральний комітет 
Союзу винести їм суворі попереджен-
ня; до того ж обом пояснили: якщо 
маніфест не з’явиться до 1 лютого 1848 
року, то проти них буде вжито за-
ходів”.

Постає питання, чому так важливо 
було завершити маніфест до 1 лютого? 
Тому що “стихійні революції” було 
вже заплановано по всій Європі. Ці ре-
волюції й розпочалися: 24 лютого в 
Парижі, 1 травня в Бадені, 12 березня 
у Відні, 13 березня в Пармі, 22 березня 
у Венеції, 10 квітня в Лондоні, 7 трав-
ня в Іспанії, 15 травня в Неаполі, 
12 червня в Празі, 27 липня у Хорватії. 
Ще 64 повстання “стихійно розпочали-
ся” в Росії.

Отже, “Маніфест комуністичної 
партії” було видано в Лондоні до 1 лю-
того 1848 р. як пояснення причин уже 
запланованих революцій. На щастя 
для народів Європи, усі ці революції 
завершилися невдачами.

До “Маніфесту комуністичної пар-
тії” Маркса і Енгельса увійшли всі 
принципи О. І.: знищення організова-
ного уряду, приватної власності, релі-
гії, сім’ї, патріотизму і націоналізму. 
Отже, знаменитий марксизм бере свій 
початок від таємного товариства Ілю-
мінатів, які відтоді планують і здійс-
нюють революції. 

Російська революція 1917 р. розпо-
чалася з голодомору робітників, яких 
пригнічував тиран-правитель Росії — 
цар Микола ІІ. Таке офіційне пояснен-
ня причин комуністичної революції.

Проте є й інше пояснення. Існують 
факти того, що російських робітників 
використав хтось з інших причин, як і 
під час французької революції 1789 р. 
Ось що з цього приводу пише Ральф 
Епперсон: “Вірогідно, що справжня 
причина Російської революції — кон-
курентна війна на ґрунті нафтової про-
мисловості, що розпочалася після того, 
як американець Едвард Л. Дрейк про-
бурив першу нафтову свердловину в 
1859 р. Проте Дрейк не зміг побачити 
значного потенціалу нафтового бізнесу 
як джерела надзвичайних прибутків. 
Джон Д. Рокфеллер був одним із тих, 
хто першим розпочав очищення на-
фти, започаткувавши цей бізнес у 
1863 р. з двома партнерами… 1872 р. 

Рокфеллер мав 25 % американських 
очисних потужностей, а в 1889 — 
95 %. Він прагнув тепер мати контроль 
не в національному, а в міжнародному 
масштабі. Його компанія “Стандарт 
Ойл” забезпечувала 90 % американсь-
кого продажу за кордон, і Америка 
була єдиним джерелом такого експор-
ту. Проте щось відбувалося на міжна-
родному ринку. “Стіну міжнародної 
нафтової монополії “Стандарт Ойл” 
було пробито з відкриттям у Росії ве-
личезних нафтових запасів біля Баку 
на Каспійському морі. До 1883 р. за-
лізничний шлях було підведено до 
Чорного моря і цар запросив братів Но-
белів і сім’ю Ротшильдів допомогти 
розробити ці нафтові родовища. Уже в 
1888 р. це нове джерело нафти догнало 
“Стандарт Ойл” за міжнародними пос-
тавками нафти; на 1901 р. російські 
поставки нафти становили 12170 тис. т, 
а США — 9920 тис. т”.

Швидке зростання нафтової про-
мисловості дало можливість Росії увій-
ти до індустріального світу. До цього 
російська економіка традиційно вва-
жалася аграрною, дуже відсталою від 
економіки інших країн. Проте з 1907 
до 1913 р. зростання промислового ви-
робництва Росії переважало рівень 
США, Великої Британії та Німеччини, 
які на той час вважалися індустріаль-
ними гігантами.

Характерного висновку дійшли 
майже всі дослідники цього історично-
го періоду. Він полягає в тому, що 
Російська революція 1917 р. відбулася 
не в кінці періоду застою й занепаду, а 
після швидкого й багатостороннього 
економічного прогресу. І цей прогрес 
стимулював розвиток середнього кла-
су — ворога Змови.

Дехто з нинішніх істориків вважає, 
що Російська революція 1917 р. була 
спровокована інтересами Америки та 
Європи, щоб вирвати з рук нобелево-
ротшильдівського союзу контроль над 
російською нафтою.

Проте й зовсім інші сили також 
були задіяні в Російській революції. 
Так, після поразки Наполеона й оку-
пації Парижа російськими військами 
в 1814 р. чимало російських аристокра-
тів відвідали Францію і повернулися 
звідти натхнені ідеями Французької 
революції. Це сприяло створенню в 
Росії двох таємних масонських лож 
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“Північна Зірка” і “Південна Зірка”, 
членами яких стало немало впливових 
і багатих російських дворян.

З появою таємних товариств у Росії 
з’явилася сила, що мала достатню вла-
ду для організації Змови з метою замі-
нити монархію Тимчасовим урядом, 
над яким вони мали контроль.

Бернард Фей у книзі “Революції та 
франкмасонство” пише: “Вірогідно, 
що найважливіша для Російської рево-
люції подія сталася навесні 1905 р., 
коли в Лондоні зустрілися представни-
ки Фабіанського товариства Великої 
Британії та російські більшовики. На 
цій зустрічі була досягнута домов-
леність про надання більшовикам 
значних коштів для організації рево-
люції. Джозеф Фелс, член Фабіансько-
го товариства і багатий власник за-
водів з виготовлення мила, надав біль-
шовикам велику позичку; інші члени 
товариства наслідували його приклад. 
Була також досягнута домовленість 
про фінансування уряду Японії у війні 
з Росією, щоб таким чином ослабити 
монархію і полегшити завдання біль-
шовиків. Із Нью-Йорка Якоб Шіфф, 
Дж. П. Морган, перший національний 
банк і національний міський банк по-
зичили Японії 30 млн доларів для на-
паду на Росію зі Сходу ”.

1905 р., маючи кошти від членів 
Фабіанського товариства і знаючи про 
те, що американські банкіри позичили 
Японії гроші для війни з Росією на 
Сході, Ленін розпочав свою революцію 
1 травня — в річницю заснування 
таємного О. І. Проте більшовики не до-
сягли успіху, незважаючи на допомогу 
банкірів і таємних товариств.

Цар негайно відреагував на ці події 
і провів кілька реформ, обмеживши 
повноваження влади, видавши низку 
важливих законів і створивши націо-
нальний парламент (Думу) з правом 
брати участь у законодавчому процесі 
від імені народу. Тобто монархія пере-
творювалася на демократичну респуб-
ліку.

Водночас цар зробив надзвичайно 
загадковий хід: він розмістив 400 млн 
доларів у банку Чейза (інтереси Рок-
феллера), національному міському 
банку (інтереси Моргана), гановерсько-
му й промисловому трастових банках і 
близько 80 млн доларів у банку Рот-
шильда в Парижі. Можливо, він ро-

зумів, що його уряд перебуває в склад-
ному становищі і мав надію, що ці 
вклади куплять толерантність впливо-
вих фінансових олігархів після невда-
лої спроби революції 1905 р.

Керівники масонських організацій 
вирішили продовжувати боротьбу на 
знищення царя і Російської імперії. 
Вони створили нові масонські ложі в 
Росії, активізували роботу таємної ма-
сонської ложі Ілюмінатів. Ось що Олег 
Платонов з цього приводу пише: “У 
1907–1908 рр. у Петербурзі діяла одна 
з найтаємніших організацій — орден 
Ілюмінатів. В Особливому архіві збері-
гаються його документи, зокрема — 
грамота на пергаменті і з печатками. 
Керівником петербурзького відділення 
Ілюмінатів був Фріц Дезор, а його за-
ступниками — доктор М. Добровольсь-
кий і Я. Сахаров”.

На початку 1917 р. масонство в 
Росії становило надзвичайно потужну 
політичну силу, головним загоном якої 
були 28 лож масонського ордену “Ве-
ликий Схід Франції”, що об’єднували 
значну частину впливових державних 
діячів Росії. У Державній Думі діяло 
понад 40 масонів, була навіть створена 
спеціальна думська ложа масонів, яку 
очолював Єфремов. Секретар Верхов-
ної Ради російських масонів М. Некра-
сов був заступником голови Державної 
Думи. Масони контролювали біль-
шість засобів масової інформації та ви-
давництв. Масонство стало впливовою 
силою в Росії, відверта підривна діяль-
ність якого призвела до розпуску 
Думи.

Обговорення питань про захоплен-
ня влади і вбивство царя в 1915–
1916 рр. проводилось в усіх масонсь-
ких ложах. Як пише масон Кандауров, 
“перед лютневою революцією Верхов-
на Рада доручила ложам скласти спи-
сок осіб для нової адміністрації і вка-
зати в Петрограді, на випадок народ-
них заворушень, місця для зібрань 
членів лож. Доручення було виконано, 
і революційним рухом без відома 
керівників керували переважно члени 
лож або ті, хто їм співчував”.

Масони роблять рішучі кроки про-
ти царя, організувавши вбивство Г. Рас-
путіна. Ідейним керівником та органі-
затором цієї акції був масон, кадет 
В. Маклаков. Змовники продовжували 
дискредитувати царя, його уряд і ото-
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чення; розробляли плани вбивства 
царя; їм допомагали тісно пов’язані з 
ними агенти німецької розвідки. 

У переддень революції, 2 березня 
1917 року о 3 год дня цар зрікся пре-
столу на користь свого брата, Великого 
князя Михайла Олександровича. Не 
переймаючись наслідками, до яких 
призведе повалення монархії, масонсь-
кі змовники змушують і Великого кня-
зя Михайла Олександровича зректися 
престолу. Акт відречення від правлін-
ня було складено секретарем Верхов-
ної Ради російських масонів М. Некра-
совим. 

Водночас міжнародні масонські ор-
ганізації направили Тимчасовому уря-
ду спеціального листа, в якому вітали 
його з досягненням спільної мети — 
знищенням російського державного 
устрою. У квітні в Москві збирається 
всеросійський масонський з’їзд, на 
якому було прийняте рішення стар-
ших “братів” не легалізувати масонсь-
ку діяльність. 

Складені у масонських ложах спис-
ки осіб, яких рекомендовано на дер-
жавні посади, стали визначальними 
при формуванні Тимчасового уряду і 
його комісарів на місцях.

У книзі “Русские масоны и револю-
ция” Б. Ніколаєвський пише про вели-
чезний вплив таємних товариств на 
комуністичну революцію: “Поза сум-
нівом… що широко розгалужена мере-
жа таємних організацій, створених за 
зразками масонських лож, працювала 
на революцію в Росії і відігравала ви-
рішальну роль у формуванні Тимчасо-
вого уряду”.

Такої самої думки дотримується й 
О. Платонов: “…Усі його члени (за ви-
нятком Карташова) належали до ма-
сонських лож. За кілька місяців ма-
сонського панування в Росії були пов-
ністю знищені армія, органи державної 
безпеки, поліція та розвідка, зруйно-
вана система міністерського й губерн-
ського управління. Масонові С. Свати-
кову була доручена таємна місія лікві-
дації російської розвідки за кордоном... 
До речі, масонський характер носили 
й “уряди” “незалежної України”, так 
звана Рада й Директорія. Центром 
політичних інтриг була Велика ложа 
України…” 

Чимало істориків вважають, що 
уряд Керенського був тимчасовим 

фронтом більшовиків з трьох причин: 
1. Після захоплення Леніним влади 
Керенському зберегли життя. В той 
час як усі інші члени Тимчасового уря-
ду загинули. 2. Керенський амністував 
більшовиків, звільнивши їх близько 
250 тис. 3. Сам Керенський визнавав, 
що його уряд отримував підтримку від 
“індустрії” Америки.

Після повалення царського уряду 
розпочалося повернення революціо-
нерів у Росію. Троцький і 275 його пос-
лідовників 27 березня, покинувши 
Нью-Йорк на кораблі “С. С. Христіа-
на”, були затримані в Канаді за неле-
гальне вивезення 10 тис. доларів. Про-
те під натиском американського уряду 
Троцький та його команда були відпу-
щені й прибули до Росії.

Ральф Епперсон розповідає у своїй 
книзі про повернення Леніна до Росії: 
“Ленін також повертався до Росії у то-
варистві 32 інших революціонерів. Ці 
активісти покинули Швейцарію у пан-
цернику, що охоронявся німецькими 
військами, і проїхали Німеччиною. Це 
було дивним, бо Німеччина була у стані 
війни з Росією, і також було дивним, що 
Ленін та його прибічники не потрапили 
в полон. Їх місцепризначенням була 
Швеція, де Ленін і його прибічники от-
римали близько 22 млн марок, підготов-
лених для них шведським банком. Де-
які історики припускають, що причи-
ною такого ставлення до Леніна та його 
групи революціонерів була угода між 
Леніним і урядом Німеччини про при-
пинення війни, коли більшовики візь-
муть контроль над урядом у свої руки”.

Сталін повернувся до Петрограда із 
Сибіру. Тепер усі основні революціоне-
ри були на місцях. Це дало можливість 
більшовикам скинути уряд Керенсь-
кого 7 листопада 1917 р. Тимчасовий 
уряд призначив на 25 листопада перші 
в історії Росії загальні вибори, на яких 
російський народ міг проголосувати за 
комунізм. Головним агітатором за про-
ведення виборів був Троцький, і його 
точка зору перемогла. Із 42 млн прого-
лосованих бюлетенів, за більшовиків 
проголосувало тільки 30 %. Таким чи-
ном волевиявлення народу показало, 
що абсолютна більшість, 70 % російсь-
ких людей, не хотіли заміни монархії 
комуністичним урядом.

Після захоплення влади Ленін за-
явив про схожість своєї філософії з 
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ученням Маркса, заявивши, що право 
приватної власності на землю знищено 
назавжди. Уся земля, що належить 
церкві, приватним особам, селянам ек-
спропріюється без компенсації.

Одним із перших указів більшови-
цького уряду був указ про розпуск ма-
сонських лож.

У подальшому Ленін отримував до-
помогу від тих, кому, здавалось би, 
більше за всіх було що втрачати в ко-
муністичній Росії — від найбагатших 
американських “капіталістів”. З цього 
приводу Ральф Епперсон зауважує: 
“Директор нью-йоркського Федераль-
ного резервного банку Вільям Томпсон 
зробив більшовикам особистий внесок 
в один мільйон доларів. Пан Томпсон 
був також крупним акціонером у бан-
ку Чейза, що належав компанії Рок-
феллера. Організації Моргана і Рок-
феллера також допомогли готівкою, 
як зробив це Якоб Шіфф — старший 
партнер банку “Кун, Лоєб і Ко”, який 
дав Леніну 20 млн доларів. Шіфф був 
партнером Поля Варбурга, голови Фе-
дерального резервного банку, й учас-
ником зустрічі на Джекілл Айленді, де 
було підписано проект закону про ство-
рення Федерального резервного банку. 
Крім допомоги від американців, на-
самперед від банкірів, Ленін також от-
римав, за словами Олександра Ке-
ренського, 40 млн марок золотом 
(близько 5 млн доларів) від банківсь-
ких кіл Німеччини”.

Отже, комунізм був нав’язаний 
російському народові, який не піднімав 
повстань і не вимагав зміни влади. Про-
те й нині є ті, хто не хоче вірити, що це 
правда. Журнал “Лайф” (10 жовтня 
1969 р.) в серії статей про революції ро-
бить висновок: “Російська революція 
розпочалася стихійно міським повстан-
ням проти феодального режиму…”

Роберт Голдстоун у книзі “Російсь-
ка революція” висловлюється так: “Ре-
волюції не є змовами — вони станов-
лять значні суспільні повстання, такі 
ж неминучі, як землетрус”.

Події останніх років як у Росії, так 
і в Україні свідчать, що масонство про-
довжує своє існування і свою “чорну 
справу”.

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003; Эпперсон Р. Невидимая рука. 
Взгляд на историю как на заговор. — К., 2003; 

Неста Х.  Вебстер. Всемирная революция. Заговор 
против цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенчен-
ко. — К., 2001.

М. Сенченко

Орден нащадків Богдана Хмель-
ницького (ОНБХ) — заснований у 
грудні 1992 р. ОНБХ мав за мету боро-
тися із сіоністами та експансією поль-
ських націоналістів. Він виник на про-
тивагу широкому розгортанню діяль-
ності орденів єзуїтів, Opus Dei, 
“Бней-Бріт” і його Ліги боротьби з де-
фамацією, різ номанітних єврейських і 
масонських організацій, виступам 
поль ських екстремістів Варшави й 
Кракова.

Однією з причин Великої французь-
кої революції вважається помста 
євреїв французькому народові за гонін-
ня, яких вони зазнали у ХІІ–ХІV ст., 
особливо під час правління Філіппа 
Красивого та інших французьких ко-
ролів. Так, у своїх працях з історії єв-
рейські дослідники твердять, що “по-
воротний пункт у ставленні правлячих 
кіл до французьких євреїв припадає на 
першу половину ХІІ ст. Вже на другий 
рік правління Філіппа Августа (1181) 
експлуатація євреїв урядом здійс-
нюється у щонайрізкішій формі — 
конфіскації всього їхнього майна й 
вигнання з Франції. Євреїв звинувачу-
вали насамперед за лихварство. Це 
справедливо, засвідчує факт, що вже в 
той час майже половина міста Парижа 
опинилася в їхніх руках як застава”. 
Автор вказує на неодноразові вислан-
ня й повернення євреїв до Франції, 
конфіскацію їхнього майна й фактич-
не пограбування євреїв королями та 
баронами Франції.

У сучасних кадошів (масонів 30-го 
ступеня) існує так званий букет анти-
семітів, який складається з п’яти, як 
вони називають, “антисемітів-прак-
тиків”: Філіппа Красивого, Богдана 
Хмельницького, Йосипа Сталіна, 
Адольфа Гітлера й Гамаль Абдель На-
сера. Народи, які стоять за цими ліде-
рами, кадоші називають “зоологічни-
ми (невиправними) антисемітами” і 
вважають, що вони мають бути най-
ближчим часом поголовно фізично 
знищені. Йдеться про всіх французів, 
слов’ян, на чолі з російськими, про 
всіх німців та арабів. Інші гої винищу-
ватимуться в міру необхідності або пе-
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ретворюватимуться за допомогою біо-
логічної зброї на двоногу тварину (на-
приклад, у фільмах “Мертвий сезон” і 
“Експеримент доктора Абста”, створе-
них на документальних матеріалах з 
метою попередити народи планети про 
небезпеку незворотного збочення ус-
падкованого генного апарату гоїв). 

Аналогічну версію висувають і за-
сновники ордену ОНБХ. Вони вважа-
ють, що революція 1917 р., здійснена 
єврейськими більшовиками, голодо-
мор, влаштований Троцьким, Кагано-
вичем і Косіором, є актами помсти за 
вигнання євреїв з України гетьманом 
Богданом Хмельницьким у ХVI ст. 

Назва ордену пов’язана з тим, що 
сучасні сіоністи вважають Богдана 
Хмельницького ворогом номер 2 єв-
рейського народу. Так, у єврейській 
енциклопедії зазначається: “Хмель-
ниччина чи Хмельнищина — народ-
ний рух в Україні, що виник у 1648 р. 
у зв’язку з іменем чигиринського сот-
ника Богдана Хмельницького, знамен-
ний в історії польського єврейства ве-
ликими бідами. Від попередніх коза-
цьких бунтів Хмельниччина відріз-
няється тим, що охопила не тільки не-
вдоволене політичною залежністю 
вільне козацтво, а й широкі маси крі-
посного селянства (озлобленого на 
польських панів) і, насамкінець, пра-
вославних міщан, які охоче приєдна-
лися до руху, що мав за мету вигнати з 
України польське дворянство, польсь-
ку адміністрацію, католицьке духо-
венство і євреїв”. У працях єврейських 
авторів багато згадок про розправи над 
євреями у Немирові, Тульчині, Полон-
ному, Заславлі, Острозі, Старо-Костян-
тинові, Барі, Кременці та інших міс-
тах України.

На початку ХVIІ ст. у Києві прожи-
вало чимало євреїв. “Після влади поль-
ських королів над Києвом, — зауважує 
І. Даревський, — тобто в першій поло-
вині ХVIІ ст., євреї продовжували жити 
в Києві мирно й спокійно, займаючись 
ремеслами і торгівлею, маючи в ньому 
свої будинки і володіючи майном. Це 
видно із свідоцтв, затверджених у пе-
ріод 1635–1654 рр. Петром Розвадовсь-
ким, який був головним проповідником 
домініканського товариства київських 
католицьких священиків”.

Однак з повстанням в Україні та 
Поділлі (1648–1649) гайдамаків і запо-

розьких козаків під проводом гетьмана 
Богдана Хмельницького проти пану-
вання поляків і євреїв для всіх гноби-
телів настали тяжкі часи. За свідчен-
нями істориків, “тільки протягом цих 
двох років було перебито понад 600 тис. 
євреїв”.

При цьому єврейські історики жод-
ним словом не обмовилися про те, чому 
ж били євреїв і поляків. Гноблення ук-
раїнського народу дійшло того, що на-
віть православні храми євреї надавали 
віруючим в оренду.

Богдан Хмельницький вступив до 
Києва 15 серпня 1648 р. з багатою здо-
биччю золота й срібла. Усе населення 
міста вийшло йому назустріч, захопле-
но вітаючи. Хмельницький роздавав 
людям подарунки, а київським монас-
тирям і церквам пожертвував чимало 
золота й срібла. Вступ до Києва козаки 
Богдана Хмельницького святкували 
шість днів.

Не маючи сил, щоб перемогти вій-
сько гетьмана Хмельницького, поля-
ки змушені були направити до нього 
своїх послів на чолі з головним 
київським комісаром Адамом Кисе-
лем просити миру. Богдан Хмельни-
цький запропонував полякам такі 
умови: 1. Щоб у Києві і в усій Мало-
росії не було й сліду від унії, щоб 
єзуїтів не залишилося більше. 2. Щоб 
у всіх містах, де житимуть козаки, не 
було католицьких костелів. 3. Щоб 
київському митрополитові було нада-
но перше місце в сенаті. 4. Щоб воєво-
дами й комісарами були виключно 
православні з руського населення. 
5. Щоб кількість козаків не обмежу-
валася. 6. Щоб у всій Україні разом з 
Києвом і в усій Малоросії не залиши-
лося й сліду євреїв, а також багато ін-
ших умов, які не могли виконати по-
ляки.

Богдан Хмельницький послідовно 
намагався звільнити Україну від 
євреїв. Однак після укладення Біло-
церківського миру, євреї знову отри-
мали можливість селитися в Україні. 
І тільки тоді, коли гетьман перестав 
розраховувати на допомогу татарів і 
звернувся по допомогу до царя Олексія 
Михайловича, якому запропонував 
взяти “під свою державу” Україну й 
Малоросію, коли після цього Мало-
росія й козаки присягнули на вірність 
царю московському (1654), московське 
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військо виступило на допомогу Хмель-
ницькому проти Польщі.

Тоді ж долю євреїв у польській Русі 
було остаточно вирішено. Під час війни 
Московського царства з Польщею євреїв 
царства Польського, і навіть велику ві-
ленську общину спіткало загальне 
лихо. Страшним ураганом пронеслися 
московські війська разом з військами 
Хмельницького по всій Польщі, руйну-
ючи і спустошуючи все на своєму шля-
ху. Євреїв били, розкрадали їхнє майно, 
знищували синагоги й шматували свя-
щенні “Тори”, які там зберігалися.

Поляки не в змозі були протистояти 
ворогам, оскільки тоді Польща зазна-
вала розгрому з боку московитів, прус-
саків, шведів і жорстоких козаків.

Бажання Хмельницького щодо пре-
бування євреїв в Україні і Малоросії 
здійснилося сповна. Московський цар 
видав указ, яким суворо забороняв єв-
реям під будь-яким приводом жити в 
Україні і Малоросії взагалі та в межах 
київського району — зокрема. Таку 
умову поставив Хмельницький мос-
ковському царю ще до того, як Украї-
на та Малоросія присягнули на вір-
ність Москві.

З 1665 р. і до кінця XVIII ст. у 
Києві, як і в усій Україні, не залиши-
лося жодного єврея, всі були вигнані, 
а козацькі гетьмани старанно піклува-
лися, щоб ніхто з них не з’являвся. За 
царювання Федора Олексійовича і 
правління Софії Олексіївни (1676–
1689) також ретельно стежили, щоб 
жоден єврей не переступив кордони 
Русі й України. Так тривало ще й за 
Петра Великого й Катерини ІІ. 

Отже, майже півтора століття євре-
ям було заборонено проживати на те-
риторії України.

Тому організатори ОНБХ вважа-
ють, що й нині катаклізми, злигодні й 
вимирання українського населення є 
помстою сіоністів та їхніх орденів 
Бней-Бріт і “Хабад” за хмельниччину  
та козацькі подвиги середини XVII ст.

Орден створено колишніми спів-
робітниками Комітету державної без-
пеки й Головного розвідувального уп-
равління. Відомо, що в його структурі 
є потужний аналітичний центр. Вся 
діяльність ОНБХ утаємничена.

Даревскій І. А. Къ исторіи евреевъ в Кіевъ от 
половины VIII в. до конца XIX в.: Пер. с древне-

евр. — К., 1907; Сенченко М. І. Латентні структури 
світової політики. — К., 2003.
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Орден святого Станіслава 
(ОСС) — донедавна надзвичайно “по-
пулярний” серед української псевдо-
еліти. До нього належать переважно 
керівники владних структур. Членами 
ордену є керівники Служби безпеки 
України, Генеральної прокуратури, 
Міністерства оборони, Податкової ад-
міністрації, міністри та чиновники Ка-
бінету Міністрів, депутати Верховної 
Ради України.

Ніщо так не підриває довіру грома-
дян до державних органів, як усвідом-
лення того, що окремі керівники ві-
домств і державні службовці — члени 
таємних товариств, метою яких, зок-
рема, є також допомога один одному в 
просуванні службовими щаблями.

Історія ОСС сягає початку ХVIII ст.: 
“… Син Велислава з роду Тужина й Бог-
ни з роду Новіна Станіслав, який замо-
лоду присвятив життя Богові, 1701 р. 
став єпископом Краківським. Король 
Польщі Болеслав ІІ Сміливий провадив 
безупинні війни, що виснажували краї-
ну, і єпископ Станіслав став одним із 
виразників народного невдоволення. У 
1709 р. його схопили і з волі короля 
четвертували. У 1753 р. єпископа 
Краківського Станіслава було каноні-
зовано, і відтоді його вшановують як 
одного зі святих заступників Польщі. 
Він увійшов до історії як один із пер-
ших “захисників прав людини в ім’я 
християнства і церковного вчення”.

8 травня 1765 р. король Польщі 
Станіслав ІІ Август Понятовський за-
снував орден святого Станіслава. За 
рицарською традицією орден отримав 
девіз — “Praemiando incitat”, тобто 
“Нагороджуючи, заохочує”. Знак орде-
ну являв восьмипалий хрест (до речі, 
це відзнака Мальтійського ордену. — 
М. С.), покритий червоною емаллю; у 
центральній частині медальйона зоб-
ражувалася фігура св. Станіслава з ла-
тинським вензелем SS. У кутах хреста 
були зображені польські орли. Ор-
денська стрічка — червоної барви з бі-
лими смугами. Тривалий час орден не 
функціонував, а 12 жовтня 1984 р. 
його діяльність відновлено. 11 листо-
пада 1984 р. затверджено новий Ста-
тут. Основна мета ордену полягала в 
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заохоченні заслуг “у захисті віри й 
прав людини на благо польського наро-
ду та держави”. Великий Капітул орде-
ну св. Станіслава поклав на президента 
Республіки Польщі (в екзилі) графа 
Юліуша Новіна-Сокольницького обо-
в’язки Великого магістра ордену.

5 вересня 1998 р. Великий магістр 
видав декрет за № 11/98 про організа-
цію Великого Пріорату ОСС в Україні і 
призначив кавалера П. В’ялова Вели-
ким Пріором України з наданням йому 
“влади, належної для виконання обо-
в’язків, передбачених цією посадою, 
відповідно до Статуту Ордену”. 13 трав-
ня 1999 р. Міністерство юстиції Украї-
ни зареєструвало Великий Пріорат як 
структурну ланку (неурядової) органі-
зації іноземної держави в Україні з ви-
дачею про це посвідчення № 112. ОСС є 
правонаступником ордену, засновано-
го 1765 р. королем Польщі Станісла-
вом ІІ Августом Понятовським.

Пріорат отримує кошти за рахунок 
внесків кавалерів ОСС, благодійних 
внесків і пожертвувань юридичних і 
фізичних осіб, коштів, переданих на 
договірних засадах фізичними та юри-
дичними особами для фінансування 
конкретних програм, та інших надход-
жень, не заборонених чинним законо-
давством України.

Зазвичай зібрання масонів відбува-
ються в найстаріших християнських 
храмах. Традиційно урочисті цере-
монії проходять у Свято-Іллінській та 
Андріївській церквах. Масонські тра-
диції непорушні: святині християн 
слід осквернити.

Більш як у 20 країнах є офіційні 
представництва ордену, зокрема у Ве-
ликій Британії, де розташовано Вели-
кий Капітул, Канаді, Новій Зеландії, 
Польщі, США, Україні та Росії.

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Ошізм — неорелігійна течія, що 
виникла у ХХ ст. в Індії на основі вчен-
ня Ошо Раджніша (1931–1990), відо-
мого також під ім’ям Бхагван Шрі 
Раджніш. Ім’я “Ошо” вперше з’я ви-
лося в стародавній Японії. Так зверта-
лися учні до своїх духовних учителів. 
“О” означає “з великою повагою, 
любов’ю та вдячністю”, а також “синх-

ронність і гармонія”, “Шо” — “розши-
рення свідомості у багатьох вимірах” 
та “існування, що виливається з усіх 
напрямів”. Основне завдання вчен-
ня — формування нової сучасної лю-
дини, яка б поєднувала в собі найкра-
щі риси Сходу та Заходу, тобто здат-
ною радіти навколишньому фізичному 
життю й водночас мовчазно в медиту-
вати, досягаючи вершин свідомості. 
Шлях до цього — так звана “динаміч-
на медитація”, заснована на вико-
ристанні музики та руху. Ошо Радж-
ніш поєднав елементи йоги, суфізму й 
тибетських традицій, що дало змогу 
використовувати принцип трансфор-
мації енергії за рахунок пробудження 
активності й подальшого спокійного 
спостереження. Зміст вчення розкри-
вають кілька прохань (своєрідних за-
повідей). Перше — сумнівайтесь, поки 
не пізнаєте; не вірте до того часу, поки 
самі не пізнаєте; вірування — це най-
небезпечніша отрута, оскільки вбиває 
ваш сумнів, ваші питання, як надій-
ний ваш інструмент; сумнівайтесь, 
постійно сумнівайтесь, поки не дійдете 
до межі, за якою вже більше не зможе-
те сумніватися; ваші сумніви припи-
няться тільки тоді, коли ви пізнаєте 
щось самі, оскільки тоді зникне питан-
ня про сумнів, не буде способу для ньо-
го. Друге — ніколи не імітуйте. Розум 
це імітатор, а тому процес імітації є 
надто простим; бути кимось дуже важ-
ко, але стати кимось дуже легко, адже 
для цього потрібно лише стати ли-
цеміром, а це не є великою проблемою; 
в глибині своїй залишайтесь тими са-
мими, хоча на поверхні весь час себе 
розфарбовуйте відповідно до певного 
образу; насамперед зрозумійте, що від-
сутність імітації — один із фундамен-
тів релігійного життя. Третє — остері-
гайтеся знання; буття готові до того, 
аби в будь-який час ви змогли відклас-
ти своє знання в бік із тим, щоб воно не 
заважало вашому сприйманню довкіл-
ля; знання не має стояти між вами та 
реальністю, в яку ви повинні йти без-
межно оголеними. Четверте — любіть, 
але не якогось невидимого Бога, а люд-
ські істоти, тварин, дерева, океани, 
гори; розгорніть крила любові так ши-
роко, як тільки зможете; пам’ятайте, 
що любові не потрібна система віри; 
любов — це те щось, яке притаманне 
всьому, а тому вона не є нав’язаною 

Ошізм



436

ззовні; несіть постійно із собою любов, 
адже вона є часткою вашого буття, але 
любов без будь-якої заборони, без будь-
якого табу; всі релігії виступають про-
ти любові, бо вона для них небезпечна 
настільки, наскільки людину охоплює 
любов, що вона перестає думати про 
церкву, храм, мечеть, священиків. 
П’яте — живіть від миті до миті і кож-
ну мить помирайте за минуле; ніколи 
не думайте про минуле, оскільки через 
це ви марнуєте сьогочасне, яке є єди-
ною реальністю у ваших руках; ніколи 
не думайте про майбутнє, оскільки 
ніхто не знає про те, що буде; існуван-
ня знає тільки один час — теперішній, 
оскільки проходимо й відходимо ми, а 
воно наявне завжди. Шосте — сприй-
майте з великою радістю те, що ви — 
людина; знищіть усі ідеали, створені 
для вашого осуду й знищіть їх негай-
но, поки вони не знищили вас, адже ці 
ідеали вже заподіяли людству надто 
багато шкоди, а мільйони людей впро-
довж історії жили під їх тиском із 
почуттям якоїсь провини; в існуванні 
немає ієрархії, оскільки найменша би-
линка має однакову цінність із най-
більшою зіркою на небі і ніхто не є 

нижчим чи вищим, а постає як сама 
собою сутність; реалізація власного 
потенціалу — блаженство, адже знахо-
димося ще в саду Едема, а іншого, крім 
нього, немає.

Кожний із послідовників, учнів 
Ошо або саньясинів, ставши таким, от-
римує нове ім’я, яке символізує його 
прихильність медитації і розрив із ми-
нулим. Зазвичай це ім’я є похідним від 
санскритських або індійських слів, 
містить в собі вказівку на потенційні 
можливості його носія або на визначе-
ний йому життєвий шлях. Жінки от-
римують префікс “Ма”, що вказує на 
своєрідну ознаку найвищих якостей 
жіночої натури, а саме: турботу про 
себе і ближніх. Чоловікам додається — 
“Свамі”, яку Ошо перекладав як “той, 
що оволодів собою”. Створена Міжна-
родна комуна Ошо.

Ошо  Раджниш. В поисках чудесного. Динами-
ческая медитация. — София, 2002; Ошо Раджниш. 
Ливень без туч. — София, 2004; Ошо  Раджниш. 
Медитация — искусство экстаза. — М., 1993; Ошо 
Раджниш. Тайны жизни. Введение в учение Ошо. — 
София, 2002. 

А. Черній 

Ошізм
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Палестинський фронт визволен-
ня — військово-політична організа-
ція. Створена в 1976 р. на основі ради-
кальної проіракської фракції, яка 
вийшла зі складу Народного фронту 
визволення Палестини — Головне ко-
мандування. Причина розколу — роз-
біжності в оцінюванні факту сирійсь-
кого військового вторгнення у Ліван. 
У 1981 р. була визнана як самостійна 
організація. До 1985 р. базувалася на 
території Тунісу, а пізніше перебрала-
ся до Іраку. З 1983 до 1993 р. розколо-
лася на 3–4 автономних фракцій. Бра-
ла участь у військових операціях у Лі-
вані, Ізраїлі, на інших окупованих 
територіях. Військові напади супро-
воджувалися терористичними діями, 
захопленням заручників. 

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Панамериканізм (від грец. pan — 
все і англ. american — амери кан сь-
кий) — специфічна зовнішньополітич-
на доктрина, покликана обґрунтувати 
претензії США на відповідну гегемонію 
в Західній півкулі шляхом тези (і від-
повідних дій та механізмів) про “єд-
ність” історичної долі, економіки і  
культури США та інших країн Амери-
канського континенту.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Пангерманізм (від грец. pan — все 
і “германці” — застаріла назва нім-
ців) — специфічна політична доктрина 
в Німеччині, яка виникла наприкінці 
ХІХ ст., як проповідь і пропаганда 
необхідності встановлення світового 
панування німецького імперіалізму. 
По суті П. ідейно передував німецькому 
фашизму як ідеї та ідеології.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Панєвропеїзм (пан-Європа) — 
термін, який було започатковано на 
означення проекту створення блоку 
капіталістичних держав континен-
тальної Європи з метою певної зов-
нішньополітичної ізоляції СРСР і 
встановлення гегемонії Франції у Єв-
ропі. Цей проект висунув у 1929 р. 
міністр закордонних справ Франції 
А. Бріан, але за умов гострих між-
державних суперечностей у 1931 р. 
зазнав повного провалу. Після Другої 
світової війни ідея зближення, 
об’єднання націй європейських дер-
жав знову відродилася, хоча і давала 
про себе знати “залізна завіса”, що 
поділяла Європу на дві частини. Спо-
чатку виникло Європейське економіч-
не товариство (Англія, ФРН, Італія, 
Бельгія, Люксембург, Нідерланди), 
до якого в 1973 р. приєдналися Ве-
лико британія, Данія та Ірландія. То-
вариство ставило завдання — створи-
ти єдиний “спільний ринок”, щоб 
конкуру вати зі США, Японією та ін-
шими країнами. 4 травня 1949 р. було 
створено Європейську Раду, до складу 
якої увійшла 21 країна, — міжнарод-
ну організацію консультативного ха-
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рактеру. Ідея побудови Європи від Ат-
лантики до Уралу після розпаду ко-
лишнього СРСР набула достатньо 
великої реальності.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Короткий оксфордський 
політичний словник: Пер. з англ. / За ред. І. Маклі-
на, А. Макмілана. — К., 2005.

М. Головатий

Панісламізм — релігійно-політич-
ний рух, що виник наприкінці ХІХ ст. 
Вважають, що вперше ідеї П. були ви-
сунуті релігійно-політичним діячем 
Джамалом ад-Діном аль-Афгані з ме-
тою об’єднання усіх мусульманських 
країн під владою “намісника аллаха на 
землі — халіфа).

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Панславізм (від грец. pan — все і 
“слов’яни” — спільна назва цілого ря-
ду східнослов’янських народів) — фі-
лософсько-ідеологічна течія, спрямо-
вана на об’єднання багаточисельних 
слов’янських народів, їхню консолі-
дацію для кращого виконання своєї 
історичної ролі. Нині слов’яни є най-
більшим суперетносом в Європі, а їх 
менталітет переважно тяжіє до ду хов-
них цінностей. Крім слов’ян у Європі 
проживають ще два суперетноси, один 
з яких — романський, більш орієнто-
ваний на політичні цінності, а дру-
гий — германський — переважно на 
економічні. Оскільки в теперішній час 
відбувається глобальна заміна мате-
ріальних, економічних цінностей на 
цінності духовні, то слід в найближ-
чому майбутньому чекати посилення 
ролі саме слов’янського суперетносу, 
що й відповідає ідеям панславізму. 

Г. Щокін

Пантюркізм (від грец. pan — все і 
тур. türk — турок) — специфічна докт-
рина, що виникла й сформувалася в 
Туреччині на початку ХХ ст. Головна 
ідея П. — об’єднання усіх тюркомов-
них народів під владою Туреччини.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Партизанські групи дії — лівора-
дикальна терористична група. Створе-
на в Італії 1969 р. Головне завдання — 
боротьба проти капіталу, захист інте-
ресів робітничого класу, протидія 
розповсюдженню впливу правих і 
неофашистських організацій. Місце 
дії — головним чином північні райони 
Італії. Діапазон дії широкий: обстріли 
й вибухи в приміщеннях великих ком-
паній, напади на дипломатичних пред-
ставників, конфіскація фінансових і 
матеріальних цінностей. До середини 
70-х років група фактично була лікві-
дована, її рештки залишаються на не-
легальному становищі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового правительства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Партії етнонаціональні (від лат. 
partis — частина) — особливий різно-
вид політичних партій, метою яких є 
легальна чи прихована боротьба за вла-
ду чи за дієвий вплив на органи дер-
жавної влади в інтересах певних етно-
національних груп. Вони мають досить 
глибоке історичне коріння і породжені 
конкретно-історичними, політичними, 
соціально-економічними та духовно-
культурними чинниками життя сус-
пільства. Їхня еволюція відбувалася в 
напрямі пристосування до реальних 
умов свого існування в певному середо-
вищі і політичній системі. Прикладом 
цього можуть бути єврейські, польські, 
російські, угорські та інші П. е., що 
діяли в Україні в різний час. Зокрема, 
в Українській народній республіці єв-
рейські партії, що мали статус загаль-
норосійських чи місцевих, виявили до-
сить високу політичну активність. 
Найвпливовішими серед них були 
“Бунд” — “Загальноєврейський робіт-
ничий союз у Литві, Польщі, і Росії” 
(лідери — Р. Абрамович (Реїн), Й. Ай-
зенштадт, А. Крамер), “Поалейціон” — 
“Робітники Сіону” (лідери — Б. Боро-
хов, Н. Бару). Обидві ці партії входили 
до Центральної Ради і Генерального 
секретаріату і виступали проти прого-
лошення незалежності України і її від-
окремлення від Росії. Інша Соціаліс-
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тична єврейська робітнича партія 
(СЕРП) 1917 р. об’єдналася з партією 
соціалістів-сіоністів й активно співпра-
цювала із Всесвітньою сіоністською ор-
ганізацією, обстоюючи в Україні інте-
реси світової єврейської мафії. Пізніше 
вони проголосили себе Об’єднаною єв-
рейською комуністичною партією, а 
об’єднавшись з частиною “Бунду”, ут-
ворили Єврейський комуністичний 
союз, який виявив себе палким при-
бічником політики єврейсько-більшо-
вицького режиму в Росії і Україні. 
Більшість цих партій пропагували тал-
му дичні доктрини “виключності”, “бо-
гообраності” євреїв і ви су вали ультима-
тивні вимоги єврейської культурно-на-
ціональної автономії у складі УНР з 
подальшими перетвореннями її на не-
залежну державу “Новий Ізраїль”.

Нині в Україні згідно з чинним за-
конодавством не передбачено творення 
політичних партій етнонаціонального 
типу. Однак, незважаючи на це, фак-
тично такі партії існували, наприклад: 
Партія мусульман України, Партія 
угорців України, Демократична партія 
угорців. Проте в Україні немає партії 
українців. Більше того, аби ні в кого 
не виникало спокуси у подальшому 
творити П. е., в Україні зліквідовано в 
паспортах її громадян саму фіксацію 
етнонаціональної ідентичності. Однак 
це навряд чи перекриє шляхи творен-
ня П. е., як і нікому ще не вдалося поз-
бавити людей права на національне са-
мовизначення.

За сучасних умов П. е. фактично іс-
нують майже в усіх державах у ме жах 
легальних партійних систем. Вико-
ристовуючи етнонаціональні громад-
ські організації, політичний ло бізм, 
фінансовий чи промислово-торговель-
ний капітал і мережу ЗМІ певні етно-
національні групи перебирають до 
своїх рук керівництво партіями і через 
парламентські і місцеві вибори прихо-
дять до влади.

Мала енциклопедія етнодержавознавства 
/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К.,1996; Політичні партії в Україні: Інформ.-
довід. вид. — К., 2001

Г. Мусієнко

Партійний засіб масової інфор-
мації — періодичне чи продовжуване 

друковане видання, інформагентство, 
телерадіоорганізація тощо, засноване 
й підтримуване політичною партією 
для поширення партійних ідей, агі та-
ційно-пропагандистського ідеоло гіч-
ного впливу, внутріпартійних інформа-
ційних потреб. Прикладами П. з. м. і. 
в Україні є “Комуніст” (газета Комуніс-
тичної партії України), “Товариш” (га-
зета Соціалістичної партії України), 
“За Українську Україну” (газета Ук-
раїнської консервативної партії). Опо-
середковано до партійних засобів масо-
вої інформації дослідники відносять 
видання, власниками чи засновниками 
(співзасновниками) яких є активні 
представники тих чи тих політичних 
сил. До таких в Україні належать, зок-
рема, “Сільські вісті” (СПУ), “Україна 
молода” (“Наша Україна), “Вечерние 
вести” (БЮТ), “День” (СДПУ), ТРК 
“Ера” (СПУ) та ін.

Ю. Бондар

Партія мусульман України — 
одна з політичних партій новітньої 
України, у назві, програмових засадах 
і діяльності якої присутня етнічна оз-
нака. Заснована 27 вересня 1997 р. на 
Установчій конференції в м. Донець-
ку. Має організації в Автономній Рес-
публіці Крим, працюють обласні, 
міські у містах Київ та Севастополь 
(18), районні, міські, районні у містах 
організації (42). Голова П. м. У. Бра-
гін Рашид Євгенович. Головна мета 
партії: “Сприяння формуванню і вира-
женню політичної волі громадян, 
оновленню суспільства, поглибленню 
демократичних процесів в інтересах 
України, досягненню громадянської, 
міжнаціональної та міжрелі гійної 
злагоди”. При цьому в основних зав-
даннях П. м. У. є такі, що стосуються 
захисту інтересів мусульман, зокрема 
“сприяння поширенню в установлено-
му чинним законодавством порядку 
ісламського світогляду та духовності”. 
Щодо членства в П. м. У., то членом 
цієї партії “може бути дієздатний гро-
мадянин, який досяг 18 років та виз-
нає Програму і Статут партії, неза-
лежно від походження, расової та на-
ціональної належності та не перебуває 
в інших політичних партіях”, а також 
“П. м. У. відкрита для всіх, хто під-
тримує ісламський світогляд”. Серед 
основних завдань П. м. У. варто вказа-
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ти на такі: “всіляко сприяти виходу 
країни із загальної кризи, національ-
ному відродженню та розвиткові на-
родів мусульманської культури та ін-
ших національних меншин, збережен-
ня та розвиток їхніх національних 
мов, культури, традицій”; “сприяння 
захисту прав та інтересів народів му-
сульманської культури та інших на-
ціональних меншин України”; “спри-
яння зміцненню історичних традицій, 
різнобічної співпраці та взаємодопо-
моги народів мусульманської культу-
ри і культури інших народів Украї-
ни”; “сприяння виробленню держав-
ної національної політики України, 
що відповідає інтересам мусульмансь-
ких народів та інших народів Украї-
ни, а також виробленню зовнішньої 
політики щодо зарубіжних мусуль-
манських народів і держав в інтересах 
зміцнення міжнародного миру та без-
пеки”; “сприяння вживанню необхід-
них заходів для підвищення соціаль-
но-політичної активності мусульман, 
виховання у них високої політичної 
культури”; “домагатися пропорційно-
го представництва народів мусуль-
манської культури в органах влади на 
всіх рівнях, в органах самоврядуван-
ня, у всіх сферах громадського та полі-
тичного життя” та ін. Програмою 
П. м. У. визначена її роль і участь у 
різних сферах життя суспільства: у 
галузі національної політики; у сфері 
економіки; у сфері екології; у соціаль-
но-культурній та духовно-моральній 
сфері; у галузі зовнішньої політики. 
Поряд із загальнодержавними, про-
грамою партії передбачено розв’язання 
і конкретних проблем мусульман Ук-
раїни. Так, у Програмі П. м. У. зазна-
чається, що вона “стоїть за національ-
не відродження українського народу 
як одного з найбільш чисельних на-
родів України...” і водночас ставлять-
ся завдання всіляко сприяти “віднов-
ленню історичної справедливості щодо 
репресованого народу” (кримськота-
тарського), прийняття Закону Украї-
ни “Про реабілітацію кримськота-
тарського народу (нації) в Україні” 
тощо.

Політичні партії в Україні: Інформ.-довід. — 2-ге 
вид., допов. — К., 2005; Політичні партії в Україні: 
У 3 т. / Уклад. Ю. Шайгородський. — К., 2005.

М. Головатий

Патерналізм (від лат. paternus — 
батьківський) — особливості дер жав-
ної, регіональної, фірменної або родин-
ної політики, що виявляється в опіці 
старших стосовно молодших, керів-
ників — до підлеглих, держави — до 
населення.

Г. Щокін

Патріотизм (від грец. patriõtës — 
земляк, співвітчизник) — любов до 
батьківщини. П. передбачає дії, спря-
мовані на служіння інтересам вітчиз-
ни. Є одним із найглибших почуттів, 
що формувалися впродовж століть. 
Елементи П. — прив’язаність до рідної 
землі і культури — існували ще в давні 
часи. Істинний П., гордість за свою 
батьківщину та любов до неї несумісні 
з агресивними формами націоналізму 
та шовінізму. Нехтування своїм наро-
дом, вітчизною означає байдуже став-
лення до всього людства як до засобу 
задоволення власних цілей та інтере-
сів. Часто П. плутають з націоналіз-
мом, хоча П. є значно давнішим понят-
тям і несе дещо менше теоретичне на-
вантаження. Деякі зарубіжні вчені 
вважають, що П. швидше почуття, 
аніж політична ідея, але таке почуття, 
що може бути поставлене на службу 
різного роду переконанням, особливо в 
часи війни.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціаль-
на робота: Термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Голо-
ватий, М. Б. Панасюк. — К., 2005; Шведа Ю. Р. 
Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Патріотична молодь — озброєне 
угруповання в Бурунді. Створене мо-
лодіжними офіцерами збройних сил з 
метою насильницької зміни конститу-
ційного ладу у країні. Склад керівниц-
тва П. м., генеза розвитку майже неві-
домі. Чисельність — близько 30 осіб. У 
2001 р. угруповання все ж вчинило 
спробу державного перевороту. Нині 
відомості про П. м. відсутні.

М. Головатий

Паук — бойова група в Югославії. 
Створена в 1995 р. після припинення 
бойових дій на території Боснії і Гер-
цеговини як сприяння резидентури 
французької воєнної розвідки. В різ-
ний час бойові групи діяли в Боснії, 
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Косово, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, 
Алжирі, а найактивніші бойові дії за-
фіксовані на території Конго і Заїру. 
Під час найбільшої активності в діяль-
ності чисельність організації станови-
ла близько 200 осіб. У жовтні 1999 р. 
частина групи була затримана югос-
лавськими службами. Залишкові еле-
менти групи діють на нелегальному 
стані.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Пацифізм (від лат. pacificus — ми-
ротворчий) — антивоєнний рух, при-
хильники якого виступають проти 
будь-якої збройної боротьби, пов’я за-
ної з людськими жертвами, незалежно 
від його характеру і мети. Пацифісти 
сповідують пасивні методи збережен-
ня миру, вважають головним засобом 
запобігання війнам, засудження їх 
аморального, антигуманного характе-
ру. П. як усвідомлений напрям у роз-
витку суспільної думки постає в антич-
ний час. Він виходив із настанов ран-
нього християнства, яке буквально 
тлумачило Новий Заповіт, закликаю-
чи “не противитися злу насильством” і 
підставляти другу щоку. Християни 
відмовлялися служити у війську Рим-
ської імперії. Поступово християнська 
церква розробила теорію справедливої 
війни, що спрямовувалася не лише на 
обмеження воєнних дій і визначала 
справедливі причини виникнення воєн 
та справедливі методи їх ведення, а й 
давала можливість християнам воюва-
ти, якщо цього вимагала від них дер-
жава. Проте в рамках християнської 
віри виникла й утопічна течія, спря-
мована на відродження й утвердження 
цілковитого П. За часів Відродження 
політичні мислителі висували на пер-
ший план світські аргументи проти 
війни. Голландський філософ XVI ст. 
Еразм піддавав критиці культ лицарс-
тва й уславлення війни, викриваючи 
всю дикість воєн. П. як би переплітав-
ся з гуманізмом, стверджуючого висо-
ке суспільне покликання людини, його 
цінності як особистості, право суспіль-
ства на вільний розвиток. Упродовж 
наступних двох століть деякі політич-
ні теоретики переймалися проблемою, 

як забезпечити мир між народами, а 
після закінчення в 1814 р. наполео-
нівських війн у Європі та в Сполуче-
них Штатах виникли народні рухи за 
мир. П. розвивався як реакція на на-
полеонівські війни, що спричинили 
величезні по тодішнім масштабам жер-
тви. Ці рухи тяжіли передусім до лібе-
ральних поглядів на те, що економіч-
ний прогрес і співпраця, а також тор-
жество розуму завдяки освіті зроблять 
непотрібними жорстокі й руйнівні вій-
ни. Революції, що відбулися в 1830–
1840 рр. у Європі, підняли значення 
збройної боротьби і призупинили зрос-
тання пацифістських настроїв. Па-
цифістський рух почав знову набирати 
силу після франко-прусської війни 
1870–1871 рр. В останні десятиліття 
ХІХ ст. збільшилась соціальна і полі-
тична основа пацифістського руху. 
З’явилися перші жіночі пацифістські 
організації. Відбулися перші виступи 
релігійних діячів за скорочення зброй-
них сил і озброєння. На міжнародних 
конгресах пацифістів (у Брюсселі 
1848 р., першому загальному мирному 
конгресі в Парижі 1889 р., на Гене-
ральній Асамблеї делегатів громадсь-
кого миру в Турині 1898 р. та ін.), що 
об’єднували тогочасну передову части-
ну інтелігенції, висувалися вимоги за-
боронити війни, здійснити загальне 
роззброєння, вирішувати суперечки, 
що виникають між державами, в між-
народних третейських судах. Протя-
гом Першої світової війни введення 
військового призову у Великій Бри-
танії та Сполучених Штатах виклика-
ло масове поширення відмов за велін-
ням совісті з боку осіб, які не бажали 
воювати. З того часу П. стали визнача-
ти більш точно як особисте зобо в’я-
зання ніколи не служити в збройних 
силах. Такого роду П. найпоширені-
ший у країнах із протестантськими і 
ліберальними традиціями, які спону-
кають індивідів дотримуватися свідо-
мої позиції, а також намагаються 
справляти вплив на уряди, домагаю-
чись значно терпимішого ставлення до 
відмов від участі у воєнних діях із 
релігійних переконань. Багато хто з 
пацифістів стає дедалі більшим при-
хильником руху неучасті чи ненасиль-
ницьких форм опору, виступаючи про-
ти расизму та інших виявів несправед-
ливості, проти воєн і приготувань до 
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війни. На формування пацифістської 
думки значно вплинули застосовувані 
Ганді в Індії методи ненасильницької 
боротьби проти Британської імперії. 
У пошуках альтернативи війні па-
цифісти окреслили також можливості 
застосування організованого ненасиль-
ницького опору як основи політики 
оборони. Піднесення нової хвилі П. 
відзначено після Другої світової війни. 
Під час зростання мілітаризму в бло-
ках, що представляли протилежні сус-
пільно-політичні системи, це піднесен-
ня (як і антивоєнного руху загалом) 
стало результатом усвідомлення того 
факту, що нова світова війна і застосу-
вання ядерної зброї загрожує самому 
існуванню людства. Найбільшого роз-
маху пацифістський рух досяг у Захід-
ній Європі у 80-х роках ХХ ст. Поши-
рення наприкінці 80-х — на початку 
90-х років “нового політичного мис-
лення”, досягнення певного взаєморо-
зуміння між СРСР і США та їх союзни-
ками і здійснення конкретних заходів 
щодо часткового роззброєння, корінні 
зміни в розкладі політичних сил на 
міжнародній арені після розпаду сві-
тової системи соціалізму і СРСР, дещо 
дезактивізували пацифістський рух. 
Однією з активних форм діяльності 
громадських сил, включаючи паци фіс-
тів, представляють собою міжнародні 
неурядові організації, які все ширше 
залучаються до роботи установ систе-
ми ООН і деяких інших міжнародних 
організацій. У системі ООН прийнятий 
так званий консультативний статут 
неурядових організацій. Основою їх-
ніх зв’язків з ООН є ст. 71 Статуту 
ООН. У доповнення цієї статті прийма-
лися різноманітні резолюції та інші 
нормативні акти, деталізуючи зміст 
положень цієї статті, що свідчить про 
велике значення підтримки дій ООН, 
її спеціалізованих установ, у тому чис-
лі пацифістів. З 90-х років спостері-
гається зближення П. з деякими масо-
вими демократичними силами. У сере-
дині пацифістського руху існують 
розбіжності в наголосах, наприклад 
між тими, хто говорить про необхід-
ність проведення міжнародних перего-
ворів і досягнення злагоди між наро-
дами, і тими, хто зосереджує увагу на 
ненасильницькому опору політиці мі-
літаризму. Іноді розрізняють також 
безумовних пацифістів, які віддають 

перевагу особистій відмові брати 
участь у війні і виступають проти будь-
якого застосування збройних сил, і па-
цифістів, які підтримують політичні 
заходи, спрямовані на запобігання вій-
ні, але можуть водночас і не відкидати 
можливість застосування сили такими 
міжнародними організаціями, як Ліга 
Націй або Організація Об’єднаних На-
цій. Багато учасників рухів за мир є 
пацифістами, але не безумовними. П. 
має й інші відгалуження. Багато хто із 
пацифістів відмовляється від застосу-
вання будь-якого насильства на рівні 
особистості — чи то у формі покаран-
ня, чи для самозахисту. Дехто нама-
гається також поширити ненасильни-
цький принцип на організацію сус-
пільства, доводячи, що це покладе 
край усім формам примусу та експлуа-
тації. П. зазвичай включає переконан-
ня, що цілі визначаються засобами, 
отже, застосування насильницьких за-
собів завжди матиме своїм наслідком 
насильство. Незважаючи на те, що па-
цифістам ще не вдалося попередити 
жодної війни, внесок П. в антивоєнну 
боротьбу миролюбних сил на Землі є 
вельми значним. Політичні “яструби” 
дедалі частіше змушені прислухатися 
до думки громадськості й утримувати-
ся від швидких мілітарно-агресивних 
рішень. 

Політологічний енциклопедичний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; 
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенька. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Философия войны / 
А. Б. Григорьев (общ. ред.), И. В. Домнин (сост., авт. 
предисл. и прил.). — М., 1995; Раймон А. Мир и 
война между народами / Пер. О. А. Шкаленко; 
В. И. Даниленко (ред.). — М., 2000.

В. Деревінський

Передача (радіо-, телепередача) — 
передавання аудіо і/або візуальних 
сигналів (мови, звуків, зображень) за 
допомогою радіо (телебачення) з радіо-, 
телецентру. Сукупність радіо-, телепе-
редач утворюють радіо-, телепрограму, 
що може транслюватися безпосередньо 
або в запису.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар
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Періодичне видання — видання, 
випуски якого виходять через певні 
проміжки часу (відповідно до типу 
видання — щоденне, щомісячне, що-
квартальне тощо), має заздалегідь виз-
начену щорічну кількість і назву ну-
меро ваних чи датованих, однотипно 
оформлених випусків, які не повторю-
ються за змістом і мають зазвичай од-
наковий обсяг і формат. До періодич-
них (серійних) видань належать газе-
ти, журнали, календарі, бюлетені, 
періодичні збірники та ін.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Словник книгознавчих 
термінів. — К., 2003.

Ю. Бондар

Погром — а) короткочасна і згубна 
масова насильницька акція, здійснюва-
на групою чи великою кількістю людей 
(частиною соціуму) стосовно інших (ін-
шої); б) стихійний вияв соціальної, на-
ціональної, расової, релігійної нетерпи-
мості; в) насильництво, пряма фізична 
розправа з інакодумцями, іновірцями, 
особами іншої етнічної належності, 
здебільшого щодо беззахисного насе-
лення. Явище П. відоме з давніх часів у 
Західній Європі, в царській Росії, особ-
ливо в період так званих російських 
ре волюцій, громадянської війни. П. вва-
жаються перевіреним засобом спряму-
вання суспільної енергії в бажане для 
владних структур та певних політичних 
сил русло. Відомі так звані численні єв-
ропейські П., що відбувалися на релігій-
ній основі. Найчастіше П. здійснювали-
ся і здійснюються щодо національних, 
релігійних меншин і супроводжуються 
погромами, вбивствами, грабунками на 
ґрунті релігійної або національної не-
терпимості. П. на етнічній основі є ло-
гічним завершенням політики держав-
ного шовінізму, расизму, ксенофобії, 
культивування ворожого ставлення до 
пред ставників інших народів. Вва-
жається, що на відміну від геноцидів, 
П. мають значно локальніший харак-
тер, нижчий ступінь організації, відчут-
ніший вплив стихійного елементу. При-
кладом можуть бути широкомасштабні 
погроми вірмен у 1915 р. з боку турків, 
які фактично були визнані і як геноцид.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996.

М. Головатий

Політизація (politization, від грец. 
politice — мистецтво управління дер-
жавою) — 1) посилення впливу полі-
тики на сфери суспільного життя і у 
зв’язку з цим зростання ролі держави 
у суспільстві; 2) залучення до актив-
ного політичного життя широких 
верств населення на основі об’єктивної 
необхідності перебудови, трансфор ма-
ції і демократизації суспільства, сус-
пільних відносин; 3) надання важли-
вим питанням громадського життя 
відповідного політичного звучання, 
спроба бачити і виводити політичний 
сенс навіть з незначних кроків лю-
дини, організації. Політичний процес 
підт верджує факт, що за умов над-
мірної П. суспільства, переході певної 
її межі, вона спроможна заподіяти 
шкоду нормальному функціонуванню 
суспільства, його життєдіяльності. 
Водночас процес залучення громадян 
до політики, політичної діяльності 
часто робиться штучно, на догоду 
певним політичним силам, їх інтересам 
і потребам. Процес П. пов’язаний з 
неоднаковим сприйняттям особис тіс-
тю, групами, прошарками суспільства 
політики, як такої, неоднаковою пот-
ребою і необхідністю брати участь у 
суспільно-політичних процесах, зай-
матися політичною діяльністю. Енер-
гійне залучення людей у політику, 
надокучливі розмови про неї не по вин-
ні переростати в гостру політичну бо-
ротьбу, в політиканство, у зведення 
по літичних рахунків, політичну конф-
ронтацію і боротьбу. Водночас у кож-
ному суспільстві існує потреба підви-
щення загальної і політичної культури 
громадян, унеможливлення заняття  
політикою державних службовців то-
що.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд, пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політич-
ний менеджмент: Навч. посіб. — К., 2005; Голова-
тий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2006; Головатий М. Ф. Со-
ціологія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Обушний М. І. Політологія: Довід. 
/ М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За 
ред. М. І. Обушного. — К., 2004; Пірен М. І. Конф-
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ліктологія: Підручник. — К., 2003; Политологичес-
кий словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний ен-
циклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; 
За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2004; Политология: Слов.-справ. / М. А. Васи-
лик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політоло-
гічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антоню-
ка. — К., 2005; Халипов В. Ф. Власть: Кратологи-
ческий слов. — М., 1997; Щёкин Г. В. Социальная 
теория и кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Політика національна (national 
politics; nationalities policy) — один із 
найскладніших напрямів загальної 
внутрішньої і міжнародної політики 
держави, партій та інших суб’єктів 
політики, політичного процесу. Дер-
жавна П. н. має сенс тоді, коли вона 
спрямована на максимальне утверд-
ження і зміцнення економічного, со-
ціального і культурного співробітниц-
тва усіх націй, етнічних утворень, за-
доволення їх корінних інтересів, 
демократизацію процесів розвитку на-
ціональної самосвідомості, на поперед-
ження або ефективне, результативне 
розв’язання будь-яких міжнаціональ-
них проблем і конфліктів. Принципо-
вого значення в П. н. набувають питан-
ня вільного визначення і вказування 
громадянами своєї національної на-
лежності, вільного користування рід-
ною мовою та вибору мови спілкуван-
ня, виховання, навчання і творчості. 
Такі питання регулюються Конститу-
ціями, іншими законами конкретних 
держав. Окремо може розглядатися 
П. н. в УРСР (радянський період) і 
особливо в контексті її особливостей, 
оскільки радянська Україна була 
невід’ємною складовою СРСР — вели-
кої тоталітарної супердержави. У 20-х 
роках Україна мала надто складні 
міжетнічні відносини, що виявилися 
внаслідок, головним чином, Першої 
світової та громадянської воєн. Так, 
жорстких економічних та інших утис-
ків з боку царського уряду у ті роки за-
знало німецьке, єврейське та інше на-
селення, національна політика тоді 
здійснювалася шляхом коренізації 
(українізації) та спеціальними захода-
ми щодо національних меншин. Ко-
ренізація здійснювалася і щодо пар-
тійного і радянського апаратів. Полі-

тика коренізації офіційно була 
проголошена ХІІ з’їздом РКП(б) у квіт-
ні 1923 р. і полягала в тому, щоб до 
поширення комуністичної ідеології в 
національних районах максимально 
залучити місцеві кадри. Вона здійсню-
валася також через освіту, культуру, 
мову, предметну роботу серед націо-
нальних меншин. Цим займалися спе-
ціальні структури в органах влади — 
відділи, комісії, Центральна Комісія у 
справах національних меншин при 
ВУЦВК. У складі Української СРР до 
1930 р. налічувалося 25 національних 
районів, 1087 національних рад: 450 
російських, 254 німецьких, 156 єврей-
ських, 12 чеських, 4 білоруських і 3 
албанські. При цьому основні напрями 
роботи з іноетнічною частиною насе-
лення України переслідували мету по-
долання його економічної відсталості, 
активного  залучення до матеріального 
виробництва, зміни соціальної струк-
тури національних груп. З кінця 
20-х — на початку 30-х років імпер-
ський вели кодержавний “казармений 
соціалізм” усе помітніше ховається 
командно-адміністративною, тоталі-
тарною системою під ідеологічну до-
ктрину “дружби народів”. Під тиском 
Москви в Україні ведеться “чистка” — 
закриваються навчальні заклади, де 
викладання велося мовами національ-
них меншин, закриваються або реор-
ганізуються національні культурно-
освітні заклади, редакції газет і жур-
налів тощо, реорганізуються або й 
зовсім ліквідуються раніше утворені 
національні адміністративно-терито-
ріальні одиниці. Застосовуються пар-
тійно-державним керівництвом Украї-
ни у ці роки й відкрито репресивні 
міри щодо іноетнічного населення 
(звільнення з роботи за національною 
ознакою, депортації з місць компакт-
ного проживання, звинувачення у “на-
ціоналізмі” тощо). Масові репресії сто-
совно “націоналістів” серед населення, 
в тому числі й представників націо-
нальних меншин в цей час все більше 
пов’язують із “міжнародним чинни-
ком”, а антинімецька, антипольська 
діяльність, у тому числі й офіційних 
властей, головним чином, зумовлюєть-
ся погіршенням офіційних відносин з 
Польщею та Німеччиною. Дещо змі-
нюється П. н. у 1939–1940 рр., коли до 
складу України увійшли західноук-
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раїнські та буковинські землі, на тери-
торії яких розпочинається політика 
“українізації” з відомими подвійними 
стандартами. З одного боку, в політич-
них рішеннях і діях офіційних властей 
говорилося про “розквіт” національ-
них меншин у західних областях Ук-
раїни, а, з іншого, проти національних 
меншин чинилися відкрито репресив-
ні дії. Під гаслом боротьби з українсь-
ким буржуазним націоналізмом, особ-
ливим утиском і винищенню піддава-
лася інтелігенція, усі, хто піднімав 
голос на захист національних інтере-
сів. Масовим депортаціям наприкінці 
30–40-х років піддаються поляки, нім-
ці, кримські татари, інші етнічні гру-
пи. У 1950–1970 рр. комуністична вла-
да ігнорує потреби та інтереси окремих 
націй, національних меншин, діючи 
під гаслом “пролетарського інтерна-
ціоналізму”, реалізуючи політику 
“розквіту і зближення націй в СРСР”, 
політику “формування нової історич-
ної спільності “радянського народу”. 
Лише після розпаду СРСР, проголо-
шення незалежності України П. н. в 
Україні стала будуватися з метою 
об’єктивного розв’язання комплексу 
проблем і суперечностей, що об’єк тив-
но мають місце у сфері міжнаціо-
нальних відносин і створення найспри-
ятливіших умов для розвитку як 
українського етносу, так і окремих на-
ціональних меншин. Основними на-
прямами державної політики України 
у сфері міжнаціональних  відносин є: 
забезпечення рівних конституційних 
прав і свобод усім громадянам незалеж-
но від раси, національності ет нічного 
походження; пере тво рення поліетніч-
ності українського суспільства в кон-
солідуючий чинник творення справді 
громадянського суспільства; розвиток 
культурної самобутності українського 
етносу, всебічний розвиток української 
мови, культури; створення належних 
умов для відповідного розвитку етніч-
ної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності усіх на ціональних мен-
шин; інтеграція в українське суспільс-
тво тих етнічних груп, що були неза-
конно депортованими та здійснення за-
ходів щодо їх політичної, правової, 
соціальної і культурної реабілітації; 
розширення співробітництва з україн-
цями, що перебувають поза межами 
України, турбота про задоволення їхніх 

культурних, духовних потреб і т. ін. 
Здійснення П. н., як політики гармоні-
зації міжетнічних від носин, покла-
дається на відповідні центральні і міс-
цеві органи виконавчої влади України. 
Для цього у Верховній Раді України 
працює Комітет з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональ-
них відносин, у 1996 р. створено Дер-
жавний комітет України у справах на-
ціональностей та міграції, відповідні 
дорадчі органи, громадські організації, 
що покликані займатися практичною 
реалізацією П. н. на місцях.

Малий етнополітологічний словник / О. В. Ан-
тонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 
2005; Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Політологічний 
словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 
2005; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997.

М. Головатий

Політична реклама — поширена 
у різний спосіб і формах інформація, 
призначена для здобуття підтримки 
громадян (виборців) якоїсь політичної 
сили, партії, політика; роз’яснення 
політики. Розрізняють рекламу внут-
рішню, зовнішню, на транспорті, у за-
собах масової інформації. Внутрішня 
реклама — реклама в середині буді-
вель і споруд. Зовнішня реклама — 
розміщують на відкритій місцевості, 
на будинках, над проїжджою части-
ною доріг тощо. Реклама на транспор-
ті — розміщують на транспортних за-
собах, спорудах транспортних підпри-
ємств загального користування, в 
метрополітені тощо. Реклама у засобах 
масової комунікації — реклама, яку 
розміщують у друкованих засобах ма-
сової інформації, на телебаченні, ра-
діо, з використанням електрозв’язку. 
П. р. може мати порівняльний чи при-
хований характер, бути недобросовіс-
ною. Порівняльна П. р. — реклама, що 
містить порівняння з іншими партія-
ми, політиками тощо. Прихована 
П. р. — інформація рекламного спря-
мування, вміщена в інформаційні 
теле-, радіопрограму, публікацію то-
що, які не позначаються як рекламні. 
Недобросовісна П. р. — реклама, що 
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вводить в оману щодо дій та намірів 
політичних конкурентів, завдає їм 
шкоди внаслідок свідомого перекручу-
вання фактів, неточностей, дезінфор-
мації. Поширення прихованої реклами 
під час виборчої кампанії забороняєть-
ся. Недобросовісна реклама (карається 
відповідно до законодавства) — засіб 
масової інформації, суб’єкт політично-
го процесу, який поширив таку інфор-
мацію, повинен спростувати її згідно з 
вимогами і у термін, встановлений За-
коном України “Про вибори”. Однією з 
форм недобросовісної П. р. є так зва-
ний чорний піар, який використо-
вують для боротьби з політичними 
опонентами непублічно, поширюючи 
інформацію за допомогою засобів 
електрозв’язку (Інтернет, мобільний 
зв’язок тощо), чуток та ін. Законодав-
чо заборонено також поширення рек-
лами, яка містить дискримінаційні 
твердження стосовно походження лю-
дини, її расової та національної належ-
ності, статі, освіти, політичних пог-
лядів, ставлення до релігії, за мовними 
ознаками, місцем проживання тощо, а 
також такі, що дискредитують іншу 
особу.

Бебик  Валерій. Інформаційно-комунікативний 
менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, 
технології, техніка паблік рилейшнз. — К., 2005; 
Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресур-
си, технології, маркетинг. — К., 2001; Виноградо-
ва Г. В. Інформаційне право України. — К., 2003.

Ю. Бондар

Політичний символізм — зобра-
ження за допомогою певних символів 
політичних ідей, основних понять, об-
разів, дій, що сприймаються людьми 
як речова впізнавальна ознака тієї чи 
іншої політичної організації або ідео-
логії.

Г. Щокін 

Полонізація — політика насиль-
ницького впровадження польської 
мови, віри, культури (опольщення). П. 
на українській території розпочалась у 
ХІV ст., коли внаслідок експансії 
Польщі їй були підпорядковані Гали-
чина і частина Волині. Розширення в 
подальшому підпорядкування поляка-
ми земель і населення України для ук-
раїнців означало підлеглість чужій на-
ції з іншою релігією і культурою. 

Впродовж майже 600 років тривав го-
стрий релігійний, соціальний та етніч-
ний конфлікт, який охопив усі сторо-
ни життєдіяльності України. Польсь-
ка експансія здійснювалась переважно 
у трьох напрямах: територіальному, 
освітньому, духовному. Сутність пер-
шого (територіального) напряму поля-
гала в тому, що активно заохочувалось 
осадництво — заселення поляками, 
німцями, євреями, вірменами, грека-
ми українських земель. Найбільше 
було поляків і німців, віросповідання 
яких — католицизм — швидко стало 
панівним, особливо у містах. Освітній 
тиск здійснювався шляхом перетво-
рення українських шкіл на польські. 
Духовна полонізація найдинамічніше 
відбувалася в релігійному житті, особ-
ливо після проголошення Берестейсь-
кої унії 1596 р. — об’єднання право-
славних з католицьким костьолом. З 
цього часу широко розгортається про-
цес покатоличення населення Украї-
ни, носіями якого стали єзуїти, які ма-
сово заполонили українські землі, за-
сновували в містах України мережу 
освітніх закладів — колегій. Вони 
були тими осередками, де відбувалось 
виховання польської молоді в дусі во-
йовничого католицизму, залучення до 
навчання обдарованої православної й 
протестантської молоді, велась актив-
на боротьба з православ’ям.

Особливих утисків у процесі по-
лонізації зазнало українство у першій 
чверті ХХ ст., коли в межах Польщі 
опинились українські землі. Проводя-
чи фактично окупаційну політику, 
польський уряд у 1924 р. прийняв за-
кон, що забороняв користуватися ук-
раїнською мовою в урядових устано-
вах. Того самого року С. Грабський, 
міністр освіти й прихильник відверто 
антиукраїнських поглядів, провів ре-
форму (сумнозвісний lex Grabski), що 
перетворила більшість україномовних 
шкіл на двомовні навчальні заклади з 
переважанням польської мови. Ук-
раїнців не допускали до навчання у 
Львівському університеті, у ньому 
було скасовано українські кафедри. 
Цій політиці підпорядковувався та-
кож територіальний поділ країни. Ук-
раїнські території були оголошені 
Східною Малопольщею, “Східними 
кресами” — поняття “українець”, “ук-
раїнський” замінювалися на “русин”, 
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“руський”. Явно провокаційний ха-
рактер мали спроби запровадити “русь-
ку мову” (язичіє) на деяких українсь-
ких територіях.

Особливе невдоволення українсько-
го селянства викликала програма ко-
лонізації. У 1930 р. для зміцнення 
польської присутності на східних кор-
донах уряд почав запрошувати до Га-
личини й Волині переселенців — так 
званих осадників (спочатку це були ве-
терани армії, пізніше переважали 
цивільні). Галичина була одним із най-
більш перенаселених сільськогоспо-
дарських регіонів Європи, і, незважа-
ючи на це, новоприбулі отримували 
великі наділи найкращих земель і 
щедрі фінансові субсидії. Тих, хто ви-
рішив не обробляти землю, признача-
ли на привілейовані посади сільських 
поліцаїв, поштових, залізничних пра-
цівників і дрібних чиновників. Ук-
раїнсько-польські відносини значно 
загострилися під час Великої депресії 
1929–1933 р., коли в густонаселених 
сільськогосподарських районах ук-
раїнці терпіли від катастрофічного 
падіння прибутків, спричиненого 
зменшенням попиту на їхню продук-
цію. Зростало невдоволення українсь-
кої інтелігенції, особливо серед її мо-
лодих (і безробітних) представників, 
через те, що всі нечисленні урядові ва-
кансії незмінно віддавалися полякам. 
У відповідь на спроби радикально на-
строєних українських націоналістів 
боротися проти польського режиму за 
допомогою терору польський уряд за-
провадив політику “умиротворення” 
(пацифікації). У середині вересня 
1930 р. на українські села налетіли ве-
ликі підрозділи поліції та кавалерії. 
Застосовуючи принцип колективної 
відповідальності, озброєні загони зай-
няли близько 800 сіл, в яких руйнува-
ли осередки українських громад і чи-
тальні, конфісковували майно і про-
дукти, фізично карали тих, хто протес-
тував. Під домашній арешт було посад-
жено українських депутатів сейму, 
щоб вони не брали участь у виборах, 
що проходили в той час, а українських 
виборців змушували голосувати за 
польських кандидатів. На практиці П. 
також виявлялася під час проведення 
операції “Вісла” (1947), внаслідок якої 
на західні та північні землі Польщі, 
звідки депортували німців, було пере-

селено і фактично розпорошено з ме-
тою асиміляції 150 тис. українців. 

Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії // 
Міжнаціональні відносини та національні меншини 
України: Стан, перспективи / Упоряд.: Р. Ш. Чілача-
ва, Т. І. Пилипенко; За ред. Р. Чілачави. — К., 2004. 
Субтельний Орест. Україна: історія / Пер. з англ. 
Ю. І. Шевчука; Вст. сл. С. В. Кульчицького. — К., 
1991.

О. Антонюк 

Поляризація (у суспільних нау-
ках) — виникнення в предметі (явищі) 
двох протилежних за своєю спрямо-
ваністю утворень (полюсів), характер-
ною ознакою яких є вища інтенсив-
ність вияву властивостей певного пред-
мета і наявність напруження стосвоно 
одне до одного.

В. Ятченко

Популізм (фр. populisme від лат. 
populus — народ) — засіб політичної бо-
ротьби, головне завдання якого — здо-
буття прихильності громадян (ви борців) 
через обіцянки швидкого досягнення 
мети, вигоди, зрозумілих і  бажаних для 
більшості цілей, висловлення недовіри 
до спроможності існуючої влади роз-
в’язати соціальні проб леми, поліпшити 
життя людей. П. характерний для пере-
хідних нестійких суспільств і часто ви-
користовується для провокування полі-
тичних змін. Популістські методи до-
сягнення влади в арсеналі більшості 
опозиційних сил. Вони можуть вико-
ристовуватися і владою для загравання 
з громадянами з метою збереження 
владних повноважень. Для П. властива 
вульгаризація, спрощення шляхів роз-
в’язання проб лем. Нерідко агітаційні 
можливості П. використовують ради-
кальні екстремістські сили (боротьба з 
“інородцями”, “особами кавказької на-
ціональності”, “латинос” тощо як дже-
релом бід). У вужчому сенсі П. зас то-
совують як спосіб завоювання власного 
авторитету в межах колективу, органі-
зації чи групи людей.

Політологічний словник. — К., 2005; Великий 
тлумачний словник сучасної української мови. — К., 
2001.

Ю. Бондар

Права людини (human rights) — 
а) права, які має людина як жива істо-
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та; б) у ширшому значенні — права ін-
дивіда як члена суспільства; в) права, 
які охороняє держава, узаконені конс-
титуцією чи іншими актами свободи 
людини, що зумовлюють її можливість 
діяти і чинити певним чином; г) сис-
тема економічних, соціальних, полі-
тичних і юридичних прав і гарантій, 
спрямованих на розвиток людини; 
д) невід’ємні та обов’язкові для дотри-
мання всіма громадянами політичні, 
економічні, соціальні, культурні та 
інші можливості життєдіяльності, на-
дані людині від природи, без яких вона 
не може повноцінно існувати як люд-
ська істота; е) права індивіда як члена 
суспільства, права особистості. З такої 
точки зору П. л. є насамперед певними 
ідеями політичного, морального, пра-
вового характеру, що через різні фор-
ми суспільної свідомості відображають 
вимоги, претензії різних класів і со-
ціальних груп суспільства, продикто-
вані умовами життя, рівнем соціаль-
ного розвитку. Термін “П. л.” почав 
відігравати важливу і помітну роль 
тільки у ХХ ст., раніше їх називали 
“природними правами”, або “правами 
чоловіка”. Права людини є певним 
стандартом у стосунках між індивіда-
ми та із владою. Так само вони є ме-
жею втручання держави у життя осо-
би, способом обмеження, поділу, демо-
кратизації влади. Точаться супе речки 
щодо існування поняття “П. л.” ще в 
давньогрецькій і давньоримській пра-
вових системах. Є думки, що це понят-
тя і у Європі не знали до ХІІ ст., а пов-
ноцінна теорія прав виникла, мовляв, 
лише наприкінці ХІV ст. у працях 
Жерсона та його однодумців. До виз-
начення та обґрунтування теорії П. л. 
вдавалися Гуго Гроцій, Селден, Гоббс, 
Локк та інші видатні вчені. Автори Ко-
роткого оксфордського політичного 
словника (2005), зазначали, що П. л. 
“визначають мінімальні умови людсь-
кої гідності і стерпного життя”, поді-
ляючи їх на кілька поколінь: перше — 
громадсько-політичні права, які обме-
жують те, що інші (зокрема й держава) 
можуть заподіяти людині (право на 
життя, свободу і свободу від тортур); 
друге — соціально-економічні права, 
які вимагають активної підтримки 
(наприклад, надання урядові певних 
повноважень); третє покоління — пра-
во на мир, розвиток і гуманітарну до-

помогу. Вважається, що основний пе-
релік П. л. закріплений у Загальній 
декларації прав людини (1948) та в 
двох міжнародних конвенціях (1966). 
Інші П. л. можна знайти в конститу-
ціях відповідних держав, у Європейсь-
кій конвенції про захист прав людини. 
У сучасному світі головним чином 
розрізняють права й свободи громадя-
нина та права людини як права дер-
жавні та права недержавні. Особ-
ливість останніх полягає в тому, що 
вони не мають позитивного, волевста-
новленого, навмисного характеру, а 
випливають із самого суспільного єс-
тва, є приписом, наданим людям із по-
задержавних, позаюридичних сфер. 
Залежно від того, якою мірою встанов-
лені державою норми, права й свободи 
кореспондують з природними правами 
людини, визначають рівень демокра-
тичності й справедливості існуючого 
ладу.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціаль-
на робота: Термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Голо-
ватий, М. Б. Панасюк. — К., 2005; Короткий  окс-
фордський політичний словник: Пер. з англ. / За 
ред. І. Макліна, А. Макмілана. — К., 2005; Малий 
етнополітологічний словник / О. В. Антонюк, 
В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 2005; 
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К., 2005; 
Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — М., 
1997; Brownlie  I. ed. Basic Documents on Human 
Rights. — 2nd. Edn. — Oxford, 1981; Finnis S. Natural 
Law and Natural Rights. — Oxford, 1980; Locke J. 
Two Treatises of Government (1689), ed P. Laslett. — 
New York, 1965; Mel den A. I. ed. Rights end 
Persons. — Oxford, 1977; Waldron J. J. ed. Theories 
of Rights. — Oxford: Ox ford University.

М. Головатий

Право на доступ до інформа-
ції — можливість вільно отримувати, 
зберігати, використовувати та поши-
рювати інформацію, необхідну для ре-
алізації громадянських, політичних, 
соціальних, духовних та інших прав, 
свобод і законних інтересів, здійснен-
ня завдань і функцій. П. н. д. д. і. може 
бути обмеженим, якщо такий доступ 
порушує права, свободи і законні інте-
реси громадян, юридичних осіб і дер-
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жави. Держава законодавчо встанов-
лює і контролює режим доступу до ін-
формації, яку поділяють на відкриту 
(без обмеження доступу) та з обмеже-
ним доступом (конфіденційна і таєм-
на). Статус конфіденційної може бути 
надано інформації, яка перебуває у во-
лодінні, користуванні або розпоряд-
женні окремих фізичних, юридичних 
осіб, органів державної влади та місце-
вого самоврядування, якщо виникає 
потреба обмежити доступ до такої ін-
формації, і якщо таке обмеження не 
суперечить законодавству. Статус 
таємної надається інформації, що міс-
тить відомості, які становлять держав-
ну та іншу передбачену законом таєм-
ницю, розголошення якої може завда-
ти шкоди особі, суспільству, державі. 
До державної таємниці належить ін-
формація про відомості у сфері оборо-
ни, економіки, науки, техніки, зов-
нішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку. Право грома-
дян на доступ до державної (секретної) 
інформації оформлюється допуском 
відповідно до законодавства. Такий 
 допуск передбачає доступ на ознайом-
лення з конкретною секретною інфор-
мацією та провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею 
відповідно до повноважень особи, якій 
надається допуск. Доступ до державної 
таємниці надається дієздатним грома-
дянам України, які мають на це право 
та які потребують його за умовами 
своєї службової, виробничої, наукової 
чи науково-дослідницької діяльності 
та навчання. Допуск може не надава-
тися у разі відмови громадянина взяти 
на себе письмове зобов’язання щодо 
збереження державної таємниці, яка 
йому буде довірена; сприяння грома-
дянином діяльності іноземної держа-
ви, іноземної організації чи їх пред-
ставників, а також окремих іноземців 
чи осіб без громадянства, що завдає 
шкоди інтересам національної безпеки 
України; участі громадянина в діяль-
ності політичних партій та громадсь-
ких організацій, діяльність яких забо-
ронена законом; наявності у громадя-
нина судимості за тяжкі злочини, не 
погашеної чи не знятої у встановлено-
му порядку; в інших випадках, перед-
бачених законом. Громадянин, якому 
було надано допуск та доступ до дер-
жавної таємниці, може бути обмеже-

ний у праві виїзду на постійне місце 
проживання в іноземну державу до 
розсекречування відповідної інформа-
ції. Іноземцям та особам без грома-
дянства доступ до державної таємниці 
надається у виняткових випадках на 
підставі міжнародних договорів Украї-
ни або письмового розпорядження 
Президента України на підставі пропо-
зиції Ради національної безпеки і обо-
рони України. Залежно від ступеня 
секретності законодавчо визначено 
форми допуску до таємної інформації: 
форма 1 — для роботи із секретною ін-
формацією, що має ступінь секретності 
“особливої важливості”, “цілком таєм-
но” та “таємно” (термін дії допуску — 
1–5 років); форма 2 — для роботи із 
секретною інформацією, що має 
ступінь секретності “цілком таємно” 
та “таємно” (2–10 років). Форма 3 — 
для роботи із секретною інформацією, 
що має ступінь секретності “таємно” 
(3–15 років). Обмеження права на от-
римання відкритої інформації заборо-
нено. Кожен громадянин має право до-
ступу до інформації про себе. Він має 
право знати у період збирання інфор-
мації, які відомості про нього і з якою 
метою збираються, як, ким і з якою 
метою вони використовуються, має 
право заперечувати правильність, пов-
ноту, доречність, обґрунтованість та-
кої інформації (крім випадків, перед-
бачених законом). Зберігання інфор-
мації про громадян не повинно тривати 
довше, ніж це потрібно для законно 
встановленої мети. Розрізняють також 
банківську, комерційну та професійну 
інформацію, доступ до якої може обме-
жуватися. Під банківською таємницею 
розуміють інформацію про діяльність 
та фінансовий стан клієнта (стан його 
рахунків, операції, які він проводить, 
здійснювані угоди тощо), яка стала 
відомою банку чи третім особам і роз-
голошення якої може завдати мате-
ріальної чи моральної шкоди клієнту. 
Банківською таємницею є також ін-
формація про банки чи клієнтів, що 
збирається під час проведення бан-
ківського нагляду. Перелік інформа-
ції, що може бути опублікованою, виз-
начає сам банк і встановлює Націо-
нальний банк України. До комерційної 
таємниці належить інформація, що 
становить комерційну цінність і на 
користування якою у зв’язку із цим 
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власником (розпорядником) накладе-
но обмеження для збереження її сек-
ретності. Комерційною таємницею мо-
жуть бути відомості організаційного, 
виробничого, технічного та іншого ха-
рактеру. Кабінетом Міністрів України 
визначено перелік відомостей, які не 
можуть бути комерційною таємницею. 
Серед них, зокрема, інформація про 
сплату податків, платоспроможність, 
про забруднення навколишнього сере-
довища, відомості про наявність ва-
кансій тощо. До професійної (службо-
вої) таємниці відносять матеріали, 
документи та відомості, якими корис-
тується особа в процесі та у зв’язку з 
виконанням своїх професійних обо -
в’яків. Обмеження щодо такої інфор-
мації встановлено законодавчо (адво-
катська, лікарська, нотаріальна та 
інша інформація), воно може визнача-
тися також юридичними особами, 
якщо таке обмеження не суперечить 
чинному законодавству.

Див. також: Інформація.

Виноградова Г. В. Інформаційне право Украї-
ни. — К., 2003; Українське законодавство: засоби 
масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Право на життя — абсолютне, 
природне право людини з моменту її 
народження, що дається від Бога. 
Щоправда, у “Короткому оксфордсь-
кому політичному словнику (К., 2005) 
зазначається, що П. н. ж. — скоріше 
гасло, ніж точно визначений термін. 
Маючи безпосереднє відношення до 
людини, усі світові релігії також за-
сновані на єдності та рівності людей. І 
на небесах, і в пеклі, куди б не потра-
пила людина після своєї смерті, єдине, 
що розрізняє людей — це добро і зло. 
Такому принципу, вважають деякі 
вчені, мають підпорядковуватися й усі 
закони, якими люди намагаються вре-
гульовувати своє життя і взаємини, ос-
кільки громадянське право походить з 
права природного. П. н. ж. — основне 
з природних прав людини.

За твердженням відомого англійсь-
кого політолога Томаса Пейна, кожне 
покоління у своїх правах рівне з по-
колінням, що жило перед ним. “Кож-
на історія творення людства, — пише 
він, — та кожна традиційна розповідь, 
чи то письмова, чи усна, хоч як вони 

не відрізнятимуться думками чи пере-
конаннями щодо окремих подробиць, 
всі погоджуються з твердженням про 
єдність людства. Звідси можна зроби-
ти висновок, що всі люди є одного рів-
ня, а отже, всі народжуються рівними 
і мають рівне природне право. Їхнє 
життя та права відзначені Творцем 
цього світу, а не попереднім поколін-
ням, яке є тільки способом продовжен-
ня минулого, і, відповідно, кожну на-
роджену на світ дитину треба розгля-
дати як створіння Боже”. Т. Гоббс 
зауважував, що основний обов’язок 
кожної людини — самозбереження, 
тобто її природне право робити при цьо-
му все, що сприяє самозбереженню. 
Інший видатний філософ Д. Локк ха-
рактеризував громадянське суспільс-
тво не інакше як об’єднання громадян 
з метою “взаємозахисту свого життя, 
свобод та власності”. Вважають, що 
саме ця формула і стала прототипом 
наступної заяви, вміщеної у Деклара-
ції незалежності США: “Ми вважаємо 
за самоочевидні істини, що всіх людей 
створено рівними: що Творець обдару-
вав їх певними невідчужуваними пра-
вами, зокрема правом на життя, сво-
боду і прагнення щастя”. Тобто 
П. н. ж. — основа, без якої не можуть 
мати місце усі інші права і свободи лю-
дини, оскільки губиться тоді сам воло-
дар цих прав і свобод — “людина, осо-
бистість”. 

Право людини і громадянина на 
життя має визначальне місце і значен-
ня у структурі конституційно-правово-
го статусу особистості в будь-якій дер-
жаві. При цьому будь-яка філософська 
чи соціологічна концепція життя лю-
дини передбачає теоретико-практичне 
осмислення і встановлення взаємо-
зв’язку цього життя з життям соціуму, 
суспільства, оскільки лише тісне поєд-
нання біологічного і соціального в лю-
дині дає їй можливість реально вияви-
ти, зреалізувати себе лише у співжитті 
з іншими людьми. При цьому маємо 
об’єктивно і взаємозумовлений зв’язок 
П. н. ж з іншими особистісними права-
ми людини, громадянина, особистості. 
Це пов’язано з тим, що саме поняття 
“життя” повинно розглядатися і пояс-
нюватися як цілісна сукупність явищ, 
що мають місце в організмах, навколо 
них, як особлива форма існування і 
руху матерії, яка виникає на певному 
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ступені її розвитку, як фізіологічне 
існу вання людини, як діяльність сус-
пільства і людини в тих чи тих її 
виявах.

Крім індивідуальнодержавного 
П. н. ж. визначається та обстоюється 
міжнародне право. При цьому міжна-
родне право покладає на всі держави 
наступні зобов’язання: захист особис-
тості незалежно від місця її перебуван-
ня (проживання) та соціального стану; 
визнання будь-якої людини, громадя-
нина (де б він не знаходився) об’єктом 
правосуб’єктності; захист навколиш-
нього середовища і людства; абсолют-
на заборона рабства і работоргівлі; за-
борона будь-якої пропаганди війни; 
невтручання в особисте життя люди-
ни, якщо вона жодним чином не пору-
шує закони держави, де живе, міжна-
родні правові норми; тісна співпраця 
між державами у розв’язанні глобаль-
них проблем людства. Основними до-
кументами, що регулюють питання 
П. н. ж. у міжнародному плані, є: За-
гальна декларація прав людини (1949); 
Міжнародний Пакт про економічні, 
соціальні і культурні права (1996), 
дотримання виконання яких є обов’яз-
ковим для будь-якої держави світу. 
Тобто міжнародні механізми, правові 
норми і принципи щодо П. н. ж. мо-
жуть бути ефективними лише за умови 
дотримання вимог цих та інших доку-
ментів, угод, домовленостей міжнарод-
ного характеру.

П. н. ж. і активна життєдіяльність 
людини знаходяться у прямій залеж-
ності від того, яким правовим якостям 
відповідає її конституційно-правовий 
статус у державі взагалі та в якому 
конкретно політичному режимі сус-
пільства він функціонує. Виокремлю-
ють такі види правового статусу особи, 
пов’язаного з правом людини і грома-
дянина на життя: загальний конститу-
ційно-правовий статус людини і грома-
дянина; спеціальний або родовий 
 статус певної категорії громадян; інди-
відуальний (особистісний) статус, що 
характеризує стать, вік, сімейний 
стан; статус іноземців або осіб без гро-
мадянства, осіб з подвійним і потрій-
ним громадянством; галузеві правові 
статуси людини, громадянина, особис-
тості; статус фізичної особи, що визна-
чає її природну і соціальну життє-
спроможність.

П. н. ж. громадян України закріп-
лено у ст. 27 Конституції України, в 
якій зазначено: “Кожна людина має 
невід’ємне право на життя. Ніхто не 
може бути свавільно позбавлений жит-
тя. Обов’язок держави — захищати 
життя людини. Кожен має право захи-
щати своє життя і здоров’я, життя і 
здоров’я інших людей від протиправ-
них посягань”. Якщо брати до уваги, 
що у багатьох країнах і донині існує 
смертна кара, П. н. ж. все ж ніколи не 
було і не є справді абсолютним. П. н. ж 
вельми часто використовують і як гас-
ло у суперечках про аборт та в інших 
моментах людського життя.

Конституція України. — К., 1996; Волков Ю. Г., 
Поликарпов В. С. Человек: Энцикл. слов. — М., 
1999; Короткий оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005; Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. Ігор 
Савчак. — Л., 2000; Философский энциклопеди-
ческий словарь. — М., 1998; Яшунин Ю. А. Право 
на жизнь как абсолютное право человека: Авто-
реф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра филос. в обл. пра-
ва. — К., 2002.

М. Головатий

Право на інформацію — можли-
вість вільного отримання, зберігання, 
використання та поширення інформа-
ції, відомостей, необхідних громадя-
нам, юридичним особам і державним 
органам для реалізації ними своїх 
прав, свобод і законних інтересів, здій-
снення завдань і функцій. Реалізація 
П. н. і. не повинна порушувати права, 
свободи і законні інтереси інших гро-
мадян та юридичних осіб. Держава за-
конодавчо гарантує всім учасникам ін-
формаційних відносин рівні права і 
можливості доступу до інформації. 
Ніхто не може обмежувати права особи 
у виборі форм і джерел отримання ін-
формації, крім випадків, передбаче-
них законом.

Конституція України. — К., 1996; Закон Украї-
ни “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. 
№ 2657-ХІІ // Українське законодавство: засоби 
масової інформації. — К., 2004; Мас-медіа у тер-
мінах і визначеннях: Слов.-довід.: Навч. посіб. / Ук-
лад. Ю. В. Бондар. — К., 2005.

М. Головатий

Представництво (agency; repre sen
tation; mission) — а) у громадянському 
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праві здійснення дій та інших юридич-
них акцій однією особою (представни-
ком) від імені і в інтересах іншої особи 
згідно із законом або за дорученням; 
б) права, порядок вибору представни-
ків у будь-які установи, з урахуванням 
норм П.; в) установи, що представля-
ють будь-чиї інтереси (наприклад, тор-
гові П.); г) принципи організації дер-
жавної (публічної) влади, за яким від-
повідні органи формуються народом 
(виборчим корпусом) або його части-
ною і діють на основі повноважень, що 
по суті мають делегований народом ха-
рактер. Поняття “П.” означає не функ-
ціональне призначення органу влади, 
а відповідний спосіб його формування 
і природу самої влади. Т. Гоббс визна-
чав П. як діяльність від імені того, хто 
уповноважив на цю діяльність. Тобто 
діяльність представника приписується 
представленій ним особі і зобов’язує її. 
Гоббс вважав, що представництво об-
межується гаслом і сферою діяльності. 
Однак, коли люди надають повнова-
ження монарху шляхом укладення так 
званого суспільного договору, то вони 
роблять його своїм необмеженим пред-
ставником. У політиці П. означає від-
повідну домовле ність, згідно з якою 
певні особи представляють інших або 
діють від їхнього імені. Так, представ-
ляти когось можуть монарх, дипломат, 
навіть прапор, але сучасне представни-
цьке управління характеризується 
зокрема виборними законодавчими ор-
ганами. Сучасне представництво завж-
ди ґрунтується на принципі чисель-
ності або територіального розподілу 
населення. З поняттям “П.” безпосе-
редньо по в’я зані поняття “представни-
цьке правління” і “представницькі ор-
гани”. Представницьке правління — 
це здійснення державної влади або 
місцевого самоврядування шляхом де-
легування громадянами своїх повнова-
жень їхнім представникам (депу-
татам), які обираються до представ-
ницьких органів. Представницькі 
органи — це колегіальні, постійно або 
періодично діючі виборні органи дер-
жавної влади або місцевого самовряду-
вання, наділені нормовстановлюваль-
ними, фінансовими та контрольними 
повноваженнями з певною сферою 
юрисдикції. Представницькими орга-
нами державної влади в Україні є Вер-
ховна Рада України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим. Місце-
вими представницькими органами дер-
жавної влади є обласні, Київська та 
Севастопольська міські і районні ради. 
Сільські, селищні і міські у містах 
ради є представницькими органами 
місцевого самоврядування.

Політологічний  енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997; Шве-
да Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Президент (від лат. praesidens — 
той, що сидить спереду) — а) виборний 
глава держави в більшості країн з 
республіканською формою правління; 
б) виборний керівник установи, спіл-
ки, товариства, організації; вища по-
садова особа компанії, корпорації, 
фірми тощо. П. держави — це вища 
посадова особа, яка обирається гро ма-
дянами чи парламентом, або спеціа ль-
ною виборчою колегією на цей пост 
(посаду) на визначений термін. Інс ти-
тут президентства характеризує сучас-
ну державність. Суспільно-історичні 
корені інституту П. можна знайти в 
державних структурах рабовлас ниць-
ких часів. Це єдиновладдя Сулли 
(довічного диктатора — 82 р. до н. е.), 
імператорство Цезаря, Августа, їхніх 
послідовників, диктатури і диктаторів 
Кромвеля (Англія), Наполеона (Фран-
ція) тощо. Сучасне президентство бере 
початок з часів утворення США 
(Конституція 1787 р.), в Європі — з 
ХІХ ст. (Франція 1848 р.). Нині посада 
П. є більш як у 130 країнах світу. Хоча 
в кожній окремо взятій державі посада 
П., як глави держави, чітко окреслена, 
в теорії політичної науки, в практичній 
політичній діяльності розуміння ста-
тусу глави держави є досить різним. 
Так, російський вчений В. Черкін 
вважає, що глава держави — це одно-
часно і вища посадова особа держави і 
конституційний орган. Така особа 
представляє державу ззовні і всередині 
країни, є символом державності на-
роду. Ще один російський вчений 
В. Лазарєв під главою держави розуміє 
державний орган або посадову особу, 
яка посідає вище місце в ієрархії 
інститутів влади. Б. Страшун заува-
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жує, що глава держави — це посадова 
особа або орган, які посідають вище 
місце в ієрархії інститутів влади. 
Ю. Мігачев і В. Семенов визначають 
посаду П. як виборну посадову особу, 
яка здійснює функції глави держави і 
т. ін. Володарює П. одноосібно, однак 
на відміну від монарха, це воло да-
рювання здійснюється не за правом 
успадкування влади, а за правом його 
обрання громадянами (населенням). 
Крім того, верховну владу в країні П. 
вручають на строго визначений термін, 
а коло його повноважень чітко окрес-
лене конституцією, законодав ством. У 
країнах-республіках глава держави 
обирається шляхом прямих і непрямих 
виборів. Прямі вибори — це вибори 
безпосередньо народу. Так обираються 
П. у деяких країнах європейського 
континенту (Австрія, Ірландія, Фран-
ція, Португалія), афри канських дер-
жав та країн амери канського конти-
ненту (Бразилія, Мек сика, Панама, 
Венесуела, Перу, Па рагвай, Колумбія, 
Коста-Ріка). При цьому процедури ви-
борів П. є досить відмінними. Непрямі 
вибори П. мають місце у США, Фін-
ляндії: тут виборці обирають виборців 
П., а вже ті — П. республіки. В окре-
мих парламентських республіках 
(Ізраїль, Греція, Мальта) президент 
обирається парламентом. Цікавими є 
вибори П. в Німеччині. Тут П. оби-
рається спеціальною виборчою ко-
легією — Федеральними зборами, які 
складаються із членів нижньої палати 
і такої самої кількості пред ставників 
земель. Спеціальною вибор чою коле-
гією обирається П. Італії (із членів 
палат парламенту та депутатів облас-
них рад) та Індії (колегія із членів 
палат парламенту та законодавчих 
зборів штатів). Конституції країн пе-
редбачають відповідні цензи, якими 
має бути наділений кандидат на пост 
П., а саме: громадянство цієї держави 
(за народженням); проживання на 
території певної країни протягом 
визначеного терміна (наприклад, у 
Болгарії — 5 років, в Україні — 10 ро-
ків, у США — не менш як 14 років, в 
Грузії — 15 років); володіння полі-
тичними правами; досягнення певного 
віку (наприклад, в Україні, Росії — 35 
років, Китаї — 45 років, в Італії — 50 
років); у країнах з однопартійною 
системою необхідно бути членом 

партії; сповідувати ту чи ту релігію 
тощо. Є країни, де вимагається, щоб 
кандидат у П. був не натуралізованим 
громадянином, але народився саме на 
території цієї країни від її громадян. 
Терміни перебування на посту П. різні: 
у Латвії — 3 роки, у США — 4, в Ук-
раїні, Бразилії — 5, у Єгипті — 6, у 
Франції — 7. У багатьох державах 
переобрання П. на наступний термін 
нічим не обмежується (Єгипет, 
Франція, Сирія та ін.). У низці країн 
(Німеччина, США, Україна тощо) одна 
й та сама особа може бути обраною П. 
на два терміни. В Аргентині на посаду 
П. одну й ту саму особу можна обирати 
двічі, але на різні терміни (перший 
раз — на 6 років, другий — на 4 роки). 
Переобрання П. неможливе в Болівії 
та Нікарагуа. П. як главі держави 
забороняється будь-яке суміщення 
посад і мандатів, участь у керівництві 
акціонерних та інших компаній, 
привласнення та купівля державного 
майна. Юридично П. несе відпові даль-
ність за скоєння державних злочинів. 
Передбачено різні способи притягнен-
ня П. до відповідальності, а кримі-
нальна відповідальність наступає тіль-
ки після зняття президента з посади. 
Найпоши ренішою формою відпові-
дальності П. є імпічмент (США), змі-
щення з посади з ініціативи пар ла-
менту на основі ре ферендумів (Авст-
рія, Ісландія). 

У системі органів державної влади 
П. може займати різне положення і 
може бути: лише главою держави 
(Німеччина); одночасно главою дер жа-
ви і виконавчої влади (США, Брази-
лія); главою держави і фактичним 
керівником уряду за наявності посади 
адміністративного прем’єр-міністра 
(Фран ція, Єгипет) тощо. При цьому 
різноманітність форм правління виз-
начає і різний порядок заміщення пос-
та глави держави. Обсяг повноважень 
П. у різних державах є різним, однак 
виокремлюють спільні й подібні, а 
саме: представницькі повноваження (у 
межах країни та поза її межами); 
повноваження стосовно парламенту і 
здійснення ним законодавчої влади 
(призначення виборів парламенту, 
право вето, щорічні послання до пар-
ламенту тощо); повноваження щодо 
формування інших вищих органів 
держави (призначення уряду, прем’єр-
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міністра, окремих міністрів тощо); 
повноваження у сфері нормотворчої 
діяльності (видача указів, декретів, 
декретів-законів тощо); повноваження 
щодо урегулювання надзвичайних си-
туацій (оголошення надзвичайного 
стану, президентського правління то-
що); повноваження щодо націо нальної 
(державної) безпеки (керівництво 
військовими формуваннями); повно ва-
ження щодо призначення державних 
службовців відповідних рангів; повно-
важення стосовно права громадянства; 
нагородження орденами, медалями, 
присудження почесних звань. П. є 
гарантом Конституції, прав і свобод 
громадян. 

У Радянському Союзі пропонувався 
пост П. при обговоренні проекту Кон с-
титуції 1936 р.; однак проти його 
запровадження виступив Й. Сталін. В 
СРСР першим і останнім П. був 
М. Горбачов. У Російській Федерації 
пост П. був запроваджений у квітні 
1991 р. Конституційно-правова ідея 
президентства в Україні пройшла 
кілька етапів свого розвитку: пер-
ший — 1900–1917 рр.; другий — 
1917–1920 рр.; третій — радянський 
період; четвертий — період станов лен-
ня України як самостійної, суверенної 
держави (1990–1996 рр.); п’ятий — 
період пов’язаний зі спробами здій-
снити перехід від президентсько-пар-
ламентської форми правління до 
парламентсько-президентської. Істо-
рич ними джерелами П. є Конституція 
Пилипа Орлика (1710), “Проект основ-Проект основ-
ного устава украинского общества 
“Вольный союз” — “Вільна спілка” 
М. Драгоманова (кінець ХІХ ст.), ідеї 
М. Міхновського (проект “Основной 
закон самостоятельной Украины” — 
“Союза народа украинского”), напра-
цювання щодо української держав-
ності М. Грушевського, Конституція 
ЗУНР. Сучасний інститут П. складав-
ся поступово і складно. Його початок 
має місце в Декларації про державний 
суверенітет України (16 липня 1990 р.), 
а остаточне визначення і закріплення 
він набув у законах України “Про за-
снування поста Президента Українсь-
кої РСР і внесення змін і доповнень до 
Конституції (Основного Закону) Ук-
раїнської РСР”, “Про Президента Ук-
раїнської РСР”, “Про вибори Прези-
дента Української РСР” (5 липня 

1991 р.). Пізніше статус П. було зак ріп-
лено в Конституції України (28 черв-
ня 1996 р.). П. України не лише най-
вища посадова особа України (гарант 
Конституції), а й глава виконавчої вла-
ди. У конституції України вказано, що 
П. України може бути громадянином 
України віком не молодше 35 років, 
який проживає в Україні не менше 
ніж 10 років, володіє державною мо-
вою і за станом свого здоров’я може 
виконувати покладені на нього 
обов’язки. П. України одна й та сама 
особа не може бути більше двох тер-
мінів поспіль.

Конституція  України: Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К., 
1997; Алексеев А. С. Монархический принцип в 
конституционном государстве // Юрид. запис-
ки. — Ярославль, 1908. — Вып. 1; Головатенко В. 
Правові акти Президента України: юридична при-
рода, статус, функції // Право України. — 2004; 
Государственное право Германии. — М., 1999. — 
Т. 1; Жан  Туско З. Міжнародне право: Підручник: 
Пер. з фр. — К., 1998; Иванов Р. Ф. Президентство 
в США. — М., 1991; Институт президентства в Ук-
раине: правовой комментарий // Підтекст. — 
1996. — № 14; Колодій А. М., Копєйчиков В. В., 
Лисенков С. Л. та ін. Теорія держави і права. — К., 
1995; Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в 
системі вищих органів влади зарубіжних країн: Ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. — Х., 1999; Конс-
титуційне право України: Підручник / За заг. ред. 
В. Ф. Погорілка. — К., 2000; Кривенко Л. Т. Прези-
дент України: конституційно-правовий статус // 
Віче. — 1994. — № 12; Кудряченко А. Інститут пре-
зидентства в Україні: Правовий коментар // Під-
текст. — 1996. — № 14; Новые Конституции стран 
СНГ и Балтии / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. 
Н. М. Михалева. — М., 1997; Окунькова Л. А. 
Президент Российской Федерации. Конституция и 
политическая практика. — М., 1996; Основы госу-
дарства и права: Учеб. пособие / Под ред. 
В. В. Комарова. — Харьков, 1997; Плахотнюк Н. Г. 
Інститут президентства в Україні: конституційно-
правовий аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. — Х., 1999; Плахотнюк Н. Повноваження 
Президента України як основний елемент інституту 
президентства в Україні // Вісн. УАДУ при Прези-
дентові України. — 1998. — № 1; Політична систе-
ма сучасної України: особливості становлення, тен-
денції розвитку. — К., 1998; Политологический 
словарь: В 2 ч. — М., 1994; Політологічний енцик-
лопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За 
ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Гор-
батенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 
2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
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студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, 
О. В. Антонюка. — К., 2005; Политология: Слов.-
справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — 
М., 2000; Рябов С. Г. Політологія: словник понять і 
термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 
2001; Правовые системы стран мира: Энцикл. 
справ. / Ред. Е. А. Сухарев. — М., 2001; Президент 
в Україні: Законодавче забезпечення діяльності // 
Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 
1999. — № 8; Президентура України — на рівень 
вимог часу // Розбудова держави. — 1996. — 
№ 5; Сахаров Н. Институт президентства в совре-
менном мире. — М., 1994; Тодька Ю. Н., Яворс-
кий В. Д. Президент Украины: конституционно-пра-
вовой статус. — Х., 1996; Цвік М., Процюк І. Про 
державно-правову природу влади Президента Ук-
раїни в системі розподілу влад // Вісн. Акад. пра-
вових наук України. — 1999. — № 1(16); Шапо-
вал В., Головатенко В. Інститут глави держави в ук-
раїнському конституціоналізмі кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. // Вісн. Акад. правових наук України. — 
1997. — № 2(9); Шатило В. А.  Інститут президент-
ства в системі державної влади України. — К., 
2004.

М. Головатий

Примусове переселення (за на-
ціональними ознаками) — дії, здій-
снювані деспотичними, авторитар ни-
ми, тоталітарними режимами. Об’єк-
тами виселення з історичної бать ків-
щини, етнічних територій або місць 
постійного проживання можуть бути 
окремі особи, етнічні групи або цілі на-
роди. Примусове переселення певних 
етносів є засобом виселення так званих 
“неблагонадійних” етнопредставників 
за межі держави, або методом асиміля-
ційної політики, спрямованої на деет-
нізацію спільнот, вивільнення тери-
торій. П. п., яке інколи може набирати 
форм геноциду, є злочином проти 
людства. ООН прийняла Конвенцію 
про недопущення і засудження П. п., 
як політики геноциду проти особи і 
спільноти. 

Як метод етнічних чисток П. п. за 
національними ознаками широко ви-
користовувалося російською владою 
під час російсько-турецьких війн про-
тягом ХVІІІ–ХІХ ст. і в роки Першої 
світової війни, особливо щодо кримсь-
ких татар. Результатом таких дій є те, 
що в Туреччині нині проживає 5–7 млн 
кримських татар, яких там називають 
кримськими турками. У 1777 р. здійс-
нювалося П. п. кримських греків і вір-
мен до найближчих районів Російської 

імперії. У 1915 р. відбувалися масові 
знищення і П. п. вірмен з Туреччини, 
а після розгрому грецької армії турка-
ми в Анатолії 1922 р., виселення понад 
400 тис. турків із Греції та, у відповідь 
на це, примусове виселення турками 
понад півтора мільйона греків зі своєї 
історичної Батьківщини, Малої Азії. У 
1914–1916 рр. Австро-Угорщина част-
ково виселяла українців із Галичини і 
Буковини за звинуваченнями в “моск-
вофільстві”, Ро сія у 1916 р. виселяла 
німців із Волині. Масові П. п. за націо-
нальними ознаками відбувалися в 
1930–1950 рр. Нацистський режим з 
метою здобуття “життєвого простору” 
здійснював політику П. п. представни-
ків певних народів і заселення вивіль-
нених земель фольксдойчерами. Після 
Другої світової війни відбувається 
П. п. німців із Чехословаччини, Поль-
щі, Угорщини, що супроводжувалося 
масовою загибеллю переселенців (по-
мерло понад 3 млн осіб). У 1946–
1947 рр. відбувається П. п. за націо-
нальними ознаками нацменшин із 
Югославії (в основному італійців); у 
1950–1952 рр. — з Болгарії та Греції 
представників турецької етнічної 
спільноти. 

У СРСР з 30-х років ХХ ст. на під-
ставі так званого нелояльного ставлен-
ня до радянського режиму П. п. підда-
вались представники багатьох народів. 
У 1935–1938 рр. із прикордонних райо-
нів України було вислано 35,8 тис. по-
ляків, а в 1939 р. ще близько 140 тис. 
Тільки в 1939–1941 рр. з території За-
хідної України примусово переселено 
550 тис. українців. У 1941 р. з метою 
ліквідації потенційної “фашистської 
підмоги” із території України приму-
сово переселено майже 450 тис. німців. 
Найширокомасштабніші акції по П. п. 
за національними ознаками проведено 
комуністичним режимом наприкінці 
радянсько-німецької війни. Деякі на-
роди було звинувачено в “зраді” на ко-
ристь нацистського режиму і піддано 
П. п. У травні 1944 р. близько 200 тис. 
кримських татар виселили до Узбекис-
тану, Казахстану, Киргизстану, Тад-
жикистану та у віддалені райони 
Російської Федерації. Улітку 1944 р. 
такі самі дії було проведено стосовно 
38 тис. вірмен, болгар і греків, які про-
живали в Криму. Також примусово пе-
реселені турки-месхитинці, чеченці, 
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інгуші та інші народи. П. п. проводи-
лося протиправними, жорстокими ме-
тодами, які призводили до масових 
смертей, насильно виселені прожива-
ли в спецпоселеннях, де життя не рег-
ламентувалося законами, а рішеннями 
військових комендатур. 

У повоєнний період під примусове 
виселення потрапили українці, які 
проживали на етнічних українських 
землях (Лемківщині, Посянні, Під-
ляшні та Холмщині), що потрапили 
під польський контроль. Виселення 
розпочалося з 1944 р., після підписан-
ня Польським комітетом національно-
го визволення і урядом радянської Ук-
раїни договору про евакуацію україн-
ського населення з території Польщі, а 
польського — з України. Згідно з дого-
вором переселення мало відбуватися 
добровільно, а насправді перетворило-
ся в П. п. за національними ознаками 
з використанням військової сили, мо-
рального терору, адміністративного і 
поліційного тиску. У результаті з 
Польщі було примусово виселено 
близько 500 тис. українців. Завер-
шальною фазою політики етнічної 
антиукраїнської “чистки” Південно-
Східної Польщі від автохтонного ук-
раїнського населення стала акція 
“Вісла” 1947 р. Відбувалася вона ще 
більш брутально, ніж у попередні 
роки. Щоб сприяти переселенським 
діям було створено концтабір для “пі-
дозрілих українців” в Явожно поблизу 
Кракова, в якому з 1947 до початку 
1949 р. побувало близько 4 тис. в’яз-
нів-українців (у тому числі жінок, ді-
тей, людей похилого віку), з них заги-
нуло близько 200 осіб. У результаті на-
сильного переселення в західні і 
північні землі, що відійшли до Польщі 
від Німеччини, відправлено близько 
150 тис. українців. Намагаючись при-
скорити асиміляцію переселенців, ор-
гани влади допускали переїзд в одну 
місцевість не більш як 3–4 українсь-
ких сімей. До кінця 1947 р. у місця, 
звідки було примусово виселено ук-
раїнське населення, переселено майже 
14 тис. осіб польської національності. 

Своєрідною формою П. п. була ви-
мушена еміграція тисяч турецьких ро-
дин із комуністичної Болгарії як реак-
ція на започатковану Т. Живковим у 
кінці 1984 р. політику насильницької 
асиміляції турецького населення. У 

90-х роках політика П. п. була харак-
терним явищем різноманітних міжет-
нічних конфліктів, що відбувалися в 
Югославія, на Кавказі, Африці.

Політологічний  енциклопедичний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Депортації. Західні землі Ук-
раїни кінця 30-х — початку 50-х років: Док., ма-
теріали, спогади: У 3 т. // НАН України; Ін-т украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича / Юрій Сливка 
(відп. ред. і упоряд.) — Л., 1996. — Т. 2: 1946–
1947 рр.; Шульга Н. А. Великое переселение: ре-
патрианты, беженцы, трудовые мигранты / НАН 
Украины; Ин-т социол. — К., 2002.

В. Деревінський

Прогнозування (від грец. prog no
sis — передбачення) — науково обґрун-
товане передбачення (прогноз) можли-
вих результатів розвитку, процесів, 
явищ, дій у суспільстві, природі, щодо 
людини на ґрунті існуючих даних, їх-
нього аналізу. Зазвичай розрізняють 
коротко-, середньо-, довго- та наддов-
готермінове П. У суспільних науках 
це, приміром, відповідно 1–2, 5–10, 
15–20 та 50–100 років. Найпоширені-
шими видами П. є: прогноз хвороби — 
лікарське передбачення розвитку хво-
роби на ґрунті діагнозу, оцінювання 
загального стану хворого, можливих 
результатів лікування; прогноз пого-
ди — передбачення стану погоди на ос-
нові аналізу синоптичних досліджень; 
прогноз економічний — наукові до-
слідження про можливі напрями роз-
витку економіки та окремих її галузей; 
прогноз політичний — передбачення 
розвитку політичних процесів, конф-
ліктів, підсумків виборів, результатів 
міжнародної співпраці, дій та ін. При 
П. використовують різні наукові мето-
ди дослідження, як-то: аналіз, опиту-
вання, моделювання тощо. Соціологіч-
ні дослідження широко застосовують 
для з’ясування настроїв у суспільстві 
(у тому числі в окремих соціальних, 
зокрема, етнічних групах), реакції на 
дії влади, інших суб’єктів політичних 
процесів. Вивчення та аналіз статис-
тичних даних про склад населення, 
природні процеси та інше в динаміці 
уможливлює демографічний прогноз, 
передбачення розвитку соціуму тощо. 
Відтак у практичному сенсі П. 

Прогнозування
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пов’язане з плануванням, програму-
ванням, проектуванням, управлінням 
і є необхідною складовою досягнення 
бажаного результату.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001; Політологічний словник. — К., 
2005; Советский энциклопедический словарь. — 
М., 1985.

Ю. Бондар

Продукція засобу масової ін-
формації — наклад окремого випуску 
друкованого видання, підписаний до 
виходу у світ редактором (головним 
редактором) видання і виготовлений 
видавцем на підставі свідоцтва про 
державну реєстрацію видання; про-
дукція інформаційного агентства, 
призначена для розповсюдження; 
теле-, радіопередача (програма), підго-
товлена до розповсюдження (розпов-
сюджена) в ефір телерадіоорганіза-
цією тощо.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Протестантизм (від. лат. protes
tans — той, що заперечує, негідний) — 
один із основних (поряд із пра-
вослав’ям і католицизмом) напрямів у 
християнстві. Виник унаслідок Рефор-
мації — релігійного, соціально-полі-
тичного ру ху XVI–XVII ст. у Західній 
Європі, спрямованого на відновлення 
чистоти католицької церкви. Вио-
кремлюють два етапи розвитку П.: 
1) ранній (XVI ст.), пов’язаний із по-
явою таких напрямів, як лютеранство, 
кальвінізм й англіканство; 2) пізній 
(постреформаційний), що тривав із 
кінця ХІХ — протягом ХХ ст., пов’я-
заний із пієтизмом і виникненням та-
ких об’єднань, як методисти, баптис-
ти, квакери, мормони, адвентисти, 
свідки Єгови, п’яти десятники. Біль-
шість церков у П. поділяє спільні для 
всіх християн фундаментальні віро-
сповідні принципи. Водночас їх віров-
чення і культ мають певні особливості. 
Всупереч претензіям церкви на посе-
редницьку роль між людиною і Богом, 
П. оголосив особисту віру єдиним шля-
хом спасіння, Біблію — єдиним дже-
релом одкровення, спростувавши свя-
щенні перекази. Через ідею даром да-

ної благодаті, обґрунтовано принцип 
загального священства віруючих, від-
кинуто інститут чернецтва, закладено 
основи демократизму церковного жит-
тя, зокрема впроваджено виборність і 
підзвітність священика. Із таїнств 
більшість протестантів визнають лише 
хрещення і євхаристію (причастя). У 
П. оздоблення церков спрощено, бого-
служіння зведено до проповідей, моли-
тов і співу. Відкинуто поклоніння іко-
нам, мощам і святим. Віруючий у 
П. — людина, яка усвідомлює гріхов-
ність своєї природи і через молитву 
просить Бога про порятунок. Аби до-
сягнути останнього, молитва мусить 
бути підсилена сумлінним виконан-
ням мирських справ. За мірою такої 
сумлінності, згідно П., Бог судить про 
міць віри і бажання порятунку. Єдино-
го світового центру П. не має. Пошире-
ний на всіх континентах планети. В 
Україні існує з ХVI ст., переважно у 
формі пізніх течій. Упродовж 90-х 
років ХХ ст. протестантські громади 
кількісно зросли у 2,4 раза. Нині цер-
кви протестантського напряму в Ук-
раїні є наймасовішими серед аналогіч-
них напрямів у країнах СНД. Вони 
об’єд нують понад 30 протестантських 
течій, які охоплюють більш як 7 тис. 
організацій. До найчисленніших нале-
жать євангельські християни-баптис-
ти, християни віри євангельської 
(п’яти десятники), адвентисти сьомого 
дня, свідки Єгови. Популярними є 
також реформати, євангелісти, люте-
рани, адвентисти-реформісти, пре с-
вітері ани та ін. Постійно зміцнюється 
мате ріаль на база їхньої релігійної 
діяльності. Активно ведеться релігій-
но-просвітницька, моральна-виховна, 
місіонерська та благодійницька робо-
та. П. стає дедалі помітнішим елемен-
том конфесійної картини України.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; Голо-
ващенко С. Історія християнства. — К., 1999; 
Очерки истории западного протестантизма. — М., 
1995; Християнство  і проблеми сучасності. — К., 
2000; Християнство: контекст світової історії і куль-
тури. — К., 2000.

А. Черній 

Профілактика конфліктів в ор-
ганізації — система дій і засобів, які 
упереджують, унеможливлюють кон-
флікти в організаціях. Для нормальної 

Профілактика конфліктів в організації
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роботи будь-якої організації, реаліза-
ції прийнятих рішень, визначених зав-
дань потрібно передбачити, попереди-
ти, а, коли їх не можна уникнути, за-
вчасно передбачити дії і засоби по 
розв’язанню конфліктів. Попередити 
конфлікти можна тоді, коли найперше 
визначаються причини, що їх пород-
жують, спричиняють. Так, якщо 
йдеться про конфлікти в організаціях, 
трудових колективах, то аналізують-
ся: стан організації трудової діяль-
ності; наявність управлінських поми-
лок (невміння спланувати роботу, роз-
поділити завдання між працівниками 
відповідно до їхньої освіти, рівня 
кваліфікації, психологічних та інших 
особливостей; наявність несприятли-
вого соціально-психологічного клі мату 
в колективі тощо). Є. Бабосов виокрем-
лює наступні способи попередження, 
П. к. в о.: перший — дотримання прин-
ципу “соціальної дисципліни” (йдеть-
ся про те, щоб не порушувалася 
об’єктивна дистанція між працівника-
ми, які займають у виробничій ієрар-
хії різні місця, мають різний обсяг 
влади і функцій); другий — забезпе-
чення “принципу багатоманітності” 
(чим більше взаємної зацікавленості 
партнерів по спілкуванню, чим різно-
манітнішими є їхні інтереси і чим біль-
ше вони співпадають, тим продуктив-
нішим є співробітництво між ними). 
Отже, для профі лактики можливих 
конфліктів, потріб но дбати про макси-
мальне роз ширення і збереження інте-
ресів усіх суб’єктів праці і спілкуван-
ня у колективі. Третім способом про-
філактики конфліктів є правило 
“збалансування”, яке полягає в тому, 
щоб за можливості вжити усіх заходів 
недопущення просочування назовні 
навіть натяку на розбіжності чи мож-
ливий конфлікт. Тобто зародження 
конфлікту має гаситися на самому 
його початку, в самому колективі, у 
поведінці і діях окремих особистостей. 
Четвертим способом профілактики 
можливих конфліктів є метод “виклю-
чення соціальної демонстрації”. Йдеть-
ся про те, що нерідко початок конфлік-
ту може бути пов’язаним з тим, що 
будь-яка особа, чи невелика група, на-
магаються наголосити, довести, проде-
монструвати переваги власних рис, 
здібностей, інтелекту, вміння і т. ін. У 
навколишніх це викликає подразнен-

ня, агресивність, штовхає на конфлікт-
ну протидію. Щоб попередити конф-
лікт, потрібно подбати, щоб у колек-
тиві не було демонстрації переваг з 
боку будь-кого. Профілактиці конф-
ліктів активно сприяють різноманітні 
психологічні служби, що створюються 
і діють у великих колективах, орга-
нізація психологічної освіти персона-
лу і популяризація конфліктологічних 
знань. Для попередження, профілак-
тики конфліктів широко викорис-
товується організація різноманітних 
курсів, тренінгів, інших форм нав-
чання, пов’язаних з особливостями 
між особистісного, колективного спіл-
ку вання. Найпозитивнішим і найдіє-
вішим засобом профілактики, унемож-
ливлення конфліктів є досконале уп-
равління колективом.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
теория, история, библиография. — М., 1996; Ба-
босов Е. М. Социология управления: Учеб. пособие 
для студ. вузов. — 3-е изд., стереотип. — Минск, 
2002; Белкин А. С., Жаворонков В. Д.,  Зими-
на И. С. Конфликтология: наука о гармонии. — Ека-
теринбург, 1995; Головатий М. Ф. Політичний ме-
неджмент: Навч. посіб. — К., 2005; Каррас Ч. Л. 
Искусство ведения переговоров. — М., 1997; Кон-
фликтология / Под рук. А. С. Кармина. — СПб., 
1999; Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 
2003; Психология конфликта. — СПб., 2000; Пси-
хология конфликта / Сост. и общ. ред. Н. В. Гриши-
ной. — СПб., 2001.

М. Головатий

Пряма дія (direct action) — а) фор-
ма громадянської непокори, коли 
учасники такої акції намагаються до-
сягти своєї мети, результату прямим 
шляхом. Тобто перешкоджаючи фізич-
но здійсненню політичного заходу, що 
викликає заперечення, а не вдаючись 
до політичного лобіювання чи сим-
волічного протесту; б) своєрідна со-
ціально-політична активність, що ки-
дає виклик урядові, бізнесові та між-
народним структурам, удаючись до 
протестів, громадянської непокори та 
інших непарламентських способів бо-
ротьби. Теоретично спираючись на 
анархізм і синдикалізм, П. д. стала ос-
таннім часом знаряддям антигло-
балістів.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Короткий оксфордський політичний слов-

Пряма дія
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ник: Пер. з англ. / За ред. І. Макліна й А. Макміла-
на. — К., 2005.

М. Головатий

Публікація (випуск у світ) — опуб-
лікування, друкування видання яко-
го-небудь твору, тексту; те, що надру-
ковано, видано, випущено у світ, роз-
тиражовано.

Мас-медіа  у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Публічна влада (public power, від 
лат. publicus — суспільний, громадсь-
кий) — а) влада (у присутності публі-
ки), відкрита народу і його суджен-
ням, громадська за характером, не 
приватна, але така, що включає в уп-
равління широкі маси населення; 
б) суспільно-політична влада, наро-
довладдя. Основними видами П. в. є: 
1) влада народу, як безпосереднє наро-
довладдя, безпосередня демократія 
(вибори, референдуми тощо); 2) дер-
жавна влада — законодавча, виконав-
ча, судова; 3) місцеве самоврядуван-
ня — місцева П. в., що здійснюється, 
зокрема, територіальними грома дами, 
представницькими органами місцево-
го самоврядування (радами), виконав-

чими органами рад, сільськими, се-
лищними і міськими головами тощо. 
Вважають (В. Погоріло), що термін 
“П. в.” аналогічний терміну “народо-
владдя”.

Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997.

М. Головатий

Публічне право (publik law, від 
лат. publicus — суспільний, громадсь-
кий) — сукупність галузей права, що 
регулюють діяльність державних ор-
ганів, відносини між громадянами і 
органами влади, які забезпечують за-
гальний, сукупний (публічний) загаль-
нодержавний інтерес, на відміну від 
тих галузей права, що спрямовані на 
захист приватного інтересу фізичних і 
юридичних осіб. Поділ права на П. п. і 
приватне право запозичене у праві за-
рубіжних держав з римського права. 
Поняття “П. п.” використовують у 
практиці міжнародного права.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — 
М., 1997.

М. Головатий

Публічне право
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новими демократичними країнами Єв-
ропи; допомога країнам Центральної 
та Східної Європи у здійсненні полі-
тичних, законодавчих і конституцій-
них реформ. З 1989 р. визначено ос-
новні завдання Р. Є.: бути “політич-
ним якорем” та “сторожем” для 
європейських посткомуністичних де-
мократій; допомагати країнам Цент-
ральної та Східної Європи здійснювати 
та консолідувати політичні, правові, 
конституційні і разом з тим економіч-
ні реформи; надавати ноу-хау у таких 
сферах, як захист прав людини, місце-
ва демократія, освіта, культура та охо-
рона довкілля. Головними робочими 
органами Р. Є. є: Комітет Міністрів, до 
якого входять міністри закордонних 
справ або їхні заступники, що перебу-
вають у Страсбурзі (посли/постійні 
представники), і який є керівним орга-
ном у Р. Є. (двічі на рік змінюються, 
чергуючись, голови Комітету Мі ніс т-
рів); Парламентська Асамблея, у 
складі якої парламентарії та заступни-
ки національних парламентаріїв і до 
якої входять також делегації зі стату-
сом “спеціального гостя” від ряду дер-
жав Центральної та Східної Європи, 
що не є членами Р. Є.; Конгрес органів 
місцевих і регіональних влад, що скла-
дається з Палати місцевих влад і з Па-
лати регіонів; Секретаріат, який об-
слуговує зазначені органи і який очо-
лює Генеральний секретар, що його 
обирає Парламентська Асамблея тер-
міном на п’ять років.

Рада Європи працює над гармоніза-
цією політики і прийняттям загальних 
норм і практики в державах-членах. 
Для цього вона об’єднує на різних рів-
нях зусилля парламентаріїв, міністрів, 
урядових експертів, представників 

Рада Європи — найстаріша та най-
більша на Європейському континенті 
міжурядова політична організація. За-
снована 5 травня 1949 р. 10 держава-
ми — Бельгією, Данією, Ірландією, 
Італією, Люксембургом, Нідерланда-
ми, Норвегією, Великобританією, 
Францією та Швецією, до яких пізні-
ше приєднались Греція і Туреччина (у 
серпні 1949 p.). Згодом до Р. Є. при-
єднались Ісландія та Німеччина (1950), 
Австрія (1956), Кіпр (1961), Швей-
царія (1963), Мальта (1965), Порту-
галія (1976), Іспанія (1977), Ліхтенш-
тейн (1978), Сан-Маріно (1988), Фін-
ляндія (1989), Угорщина (1990), 
Польща (1991), Болгарія (1992), Ес-
тонія, Литва, Словенія, Словаччина, 
Румунія, Чехія (1993), Андорра (1994), 
Латвія, Албанія, Молдова, Україна, 
Македонія (1995), Росія і Хорватія 
(1996), Грузія (1999), Азербайджан, 
Вірменія (2001), Боснія і Герцеговина 
(2002). Нині Р. Є. налічує 44 держави-
учасниці. Членство у Р. Є. фактично є 
необхідною умовою вступу до ЄС. 
Штаб-квартира Р. Є. розміщується у 
Страсбурзі (Франція). Фінансування 
Р. Є. здійснюється урядами держав-
членів пропорційно кількості їхнього 
населення та державних ресурсів. 
Мета її діяльності: захист прав люди-
ни, парламентської демократії та за-
безпечення принципу верховенства 
права; сприяння усвідомленню існу-
вання європейської культурної само-
бутності та підтримка її подальшого 
розвитку; пошук спільного розв’язан-
ня соціальних проблем (національні 
меншини, ксенофобія, нетерпимість, 
захист навколишнього середовища, 
біоетика, СНІД, наркоманія тощо); 
розвиток політичного партнерства з 



461

місцевих і регіональних органів влади, 
молодіжні асоціації, міжнародні не-
урядові організації. Основний доку-
мент Р Є. — Європейська конвенція з 
прав людини, що встановлює систему 
контролю та захисту прав людини. Це 
здійснюється двома органами: Євро-
пейською комісією з прав людини та 
Європейським Судом з прав людини. 
Кожна особа, яка вважає, що були по-
рушені її права, гарантовані конвен-
цією, може подати скаргу після того, 
коли уже вичерпано всі існуючі мож-
ливості розв’язання її справи на внут-
рішньодержавному рівні. Комісія ви-
рішує, чи є скарга прийнятою; після 
підтвердження прийняття скарги за-
вдання комісії полягає у встановленні 
фактів. Докладаючи зусиль до вста-
новлення фактів, комісія водночас на-
магається знайти засоби прийнятного 
врегулювання конфлікту. Якщо врегу-
лювання справи видається неможли-
вим, комісія передає скаргу до Коміте-
ту Міністрів, який приймає рішення, 
або до Європейського Суду з прав лю-
дини, у цьому разі справа після судо-
вого розгляду не набуває розголосу. З 
метою підвищення ефективності за-
хисту прав людини на Віденській зуст-
річі у верхах було прийнято рішення 
про створення єдиного суду, який за-
мінить існуючу систему комісії та 
суду. Для цього у 1994 р. було відкри-
то для підписання новий Протокол 
(№ 11) до Європейської конвенції з 
прав людини. Він набуде чинності піс-
ля того, як його ратифікують усі дер-
жави — члени Ради Європи. Рамкова 
конвенція про захист національних 
меншин відкрита для підписання з лю-
того 1995 р. Конвенція встановлює 
принципи та норми захисту прав на-
ціональних меншин, які країни, що 
приєднаються до конвенції, зобов’я-
зуються підтримувати: рівність усіх 
перед законом, розвиток національних 
культур і збереження національної са-
мобутності, релігії, мов і традицій, за-
безпечення доступу до засобів масової 
інформації, встановлення вільних і 
мирних транскордонних контактів із 
людьми, які законно проживають на 
території інших держав, використан-
ня мов національних меншин у вивіс-
ках, рекламних написах тощо. Кон-
венція передбачає механізм упровад-
ження таких положень, які дають 

право Комітету Міністрів за допомо-
гою Комісії радників оцінювати реалі-
зацію конвенції. Держави, що ратифі-
кують конвенцію, будуть зобов’язані 
протягом одного року з моменту набут-
тя нею чинності поінформувати про 
прийняті законодавчі акти та заходи, 
які повинні надати дієвості конвенції. 
Конвенція із запобігання тортурам 
(1987) передбачає вибіркову перевірку 
місць ув’язнення групою незалежних 
експертів Р. Є. в державах-учасницях, 
які ратифікували цю конвенцію. Со-
ціальна Європейська Хартія (1961) та 
Додатковий протокол до неї деталізу-
ють Європейську Конвенцію з прав лю-
дини у соціальній сфері. Її метою є за-
хист 23 основних соціальних прав і 
здійснення ефективної соціальної 
політики в Європі. Європейський Ко-
декс соціального забезпечення вста-
новлює стандарти захисту прав грома-
дян у різних сферах соціального забез-
печення (пенсії, допомога у зв’язку з 
безробіттям та інвалідністю, медичне 
обслуговування тощо). Європейська 
хартія місцевого самоврядування вва-
жається “конституцією” місцевого са-
моврядування в Європі. Європейська 
хартія про участь іноземців у громад-
ському житті на місцевому рівні по-
винна заохотити держави надавати 
можливість іноземним резидентам от-
римувати реальні громадянські та 
політичні права у місцевих громадах. 
Європейська хартія регіональних мов 
або мов меншин спрямована на спри-
яння використанню регіональних мов 
або мов меншин у Європі. Рамкова 
конвенція про транскордонне спів-
робітництво між територіальними гро-
мадами або властями — це законодав-
ча модель, що допомагає співпрацюва-
ти у таких питаннях, як регіональний, 
міський і сільський розвиток, захист 
довкілля, розвиток інфраструктури та 
громадських служб, взаємна допомога 
у разі стихійного лиха. Європейська 
культурна конвенція 1954 р. встанов-
лює рамки міжурядового співробіт-
ництва у галузі освіти, культури і 
культурної спадщини, спорту та мо-
лоді. Як конкретні приклади дії кон-
венції можна навести реалізацію про-
ектів у сферах середньої та вищої осві-
ти, нові методики вивчення мов, 
пропаганду культурного розмаїття та 
освіту в галузі прав людини, створення 
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бази даних з педагогічних досліджень 
у Європі (Eudised), організацію вис-
тавок європейського живопису, зас-
нування європейських культурних 
маршрутів і розробку заходів захисту 
кінематографічної спадщини Європи. 
Конвенція про транскордонне телеба-
чення (1989) вміщує мінімум правил, 
які сприяють розвитку служб транс-
кордонної ретрансляції телевізійних 
програм. Програми співробітництва та 
експертної допомоги такі, як “Демос-
фен”, “Феміда”, “Лоуд”, було розробле-
но Р. Є. у 1990 р. з метою подання допо-
моги країнам Центральної та Східної 
Європи у здійсненні їхніх демок ра-
тичних реформ. Ці програми передба-
чають подання інформації про орга ні-
зацію системи місцевого самовряду-
вання, судову систему, про управління 
виправними установами тощо.

Пріоритетними завданнями Р. Є. є 
такі: у сфері прав людини — розши-
рення гарантій, які включені до Євро-
пейської конвенції з прав людини, 
прискорення судових процедур і 
вдосконалення списку прав, зокрема у 
галузі захисту прав меншин; у засобах 
масової інформації та зв’язку — захист 
свободи слова й інформації, а також 
розширення сфери їх застосування; у 
соціально-економічних питаннях — 
визначення стратегічних напрямів, на-
цілених на велику справедливість в 
Європі і захист найбільш знедолених 
прошарків суспільства; в освітянській 
сфері — поширення демократичних 
цінностей і підготовка молодих людей 
до життя в полілінгвістичній і муль-
тикультурній Європі; у галузі куль-
тури — сприяння усвідомленню євро-
пейської культурної ідентичності й 
удосконалення політики з охорони 
спадщини; у спорті — сприяння полі-
тиці “спорт для всіх” і встановлення 
чітких етичних норм; у молодіжній 
політиці — залучення молоді до євро-
пейського співробітництва через Євро-
пейський центр молоді і Європейський 
фонд молоді.

Абетка української політики: Довід. / Авт.-упо-
ряд.: М. Томенко (кер. кол), Л. Бадешко, В. Гребель-
ник та ін. — К., 2002. — Вип. 5.

О. Антонюк

Рада з прав людини ООН — до-
поміжний орган Генеральної Асамблеї 

ООН, створений на 60 сесії ООН (лю-
тий 2006 р.) замість однойменної Ко-
місії з прав людини. Головною причи-
ною цього стало те, що остання, не 
дивлячись на певні успіхи в її діяль-
ності у галузі захисту прав людини, за-
галом втратила авторитет та ефектив-
ність. На цій сесії також було затверд-
жено резолюцію, в якій визначено 
принципи та механізм функціонуван-
ня Ради. Зокрема, як допоміжний ор-
ган Генеральної Асамблеї ООН, Рада 
виконує такі функції: відповідає за 
сприяння загальної поваги і захисту 
всіх прав людини і основних свобод 
для всіх яких-небудь відмінностей і на 
справедливій основі; розглядає ситуа-
ції, пов’язані з порушенням прав лю-
дини, включаючи грубі й систематичні 
порушення, і виносить відповідні 
рекомендації. Вона також сприяє 
ефективній координації та інтеграції 
діяльності, що стосується прав люди-
ни, в рамках системи Організації 
Об’єднаних Націй; керується принци-
пами універсальності, безсторонності, 
об’єктивності і невибірковості, конс-
труктивного міжнародного діалогу і 
співпраці з метою сприяння заохочен-
ню і захисту всіх прав людини — 
цивільних, політичних, економічних, 
соціальних і культурних, включаючи 
право на розвиток; сприяє просвітни-
цькій і навчальній діяльності в галузі 
прав людини, а також діяльності щодо 
надання консультаційних послуг та 
технічної допомоги і створенню потен-
ціалу, який здійснюватиметься шля-
хом консультацій із зацікавленими 
державами-членами і з їхньої згоди; 
слугує форумом для обговорення тема-
тичних питань, пов’язаних з усіма 
правами людини; вносить рекоменда-
ції Генеральній Асамблеї щодо подаль-
шого розвитку міжнародного права у 
галузі прав людини; сприяє повному 
виконанню зобов’язань в області прав 
людини, прийнятих державами, і здій-
сненню контролю за досягненням мети 
і виконанням зобов’язань стосовно за-
охочення і захисту прав людини, сфор-
мульованих у рішеннях конференцій і 
зустрічей на вищому рівні Організації 
Об’єднаних Націй; на основі об’єк-
тивної і надійної інформації проводить 
загальноохоплюючі періодичні огля-
ди виконання кожною державою її 
обов’язків і обов’язків у галузі прав 
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людини таким чином, який забезпечує 
універсальність охоплення і рівне по-
водження з усіма державами; процеду-
ра огляду будується на всесторонній 
взаємодії з відповідною країною на ос-
нові інтерактивного діалогу і обліку її 
потреб у створенні потенціалу; ця про-
цедура доповнює, а не підмінює собою 
роботу договірних органів; протягом 
року після проведення своєї першої 
сесії Рада визначає умови функціону-
вання й необхідні тимчасові рамки для 
універсального механізму проведення 
періодичних оглядів; сприяє за допо-
могою діалогу і співпраці запобіганню 
порушенням прав людини і своєчасно 
реагує на надзвичайні ситуації в облас-
ті прав людини; виконує функції і за-
вдання Комісії з прав людини у зв’язку 
з роботою Верховного комісара Органі-
зації Об’єднаних Націй з прав людини 
відповідно до рішень Генеральної Асам-
блеї, що містяться в її резолюції 
48/141 від 20 грудня 1993 р.; діє в галу-
зі прав людини у тісній співпраці з вла-
дами, регіональними організаціями, 
національними установами з прав лю-
дини і цивільним суспільством; вино-
сить рекомендації щодо заохочення і 
захисту прав людини; представляє 
щорічну доповідь Генеральній Асамб-
леї; виконує, переглядає і, за необ-
хідності, вдосконалює і раціоналізує 
усі мандати, процедури, функції і 
обов’язки Комісії з прав людини для 
збереження системи спеціальних про-
цедур, експортних консультацій і про-
цедур оскарження.

Резолюція ООН регламентувала ор-
ганізаційні засади функціонування Ра-
ди, а саме: до складу її входять 47 дер-
жав-членів, кожна з яких обирається 
більшістю членів Генеральної Асамб-
леї шляхом прямого таємного голосу-
вання; члени Ради обираються на 
основі принципу справедливого геогра-
фічного розподілу і місця в Раді роз-
поділяються між регіональними група-
ми таким чином: група африканських 
держав — 13 місць; група азійських 
держав — 13 місць; група східноєвро-
пейських держав — 6 місць; група 
держав Латинської Америки і Кариб-
ського басейну — 87 місць; група 
за хідноєвропейських та інших дер-
жав — 7 місць. Члени Ради виконують 
свої повноваження упродовж трьох 
років і не мають права на негайне пере-

обрання після двох наступних один за 
одним термінів повноважень; членство 
у Раді відкрите для всіх держав — 
членів Організації Об’єднаних Націй; 
при виборі членів Ради держави-члени 
беруть до уваги внесок кандидатів у 
справу сприяння і захисту прав люди-
ни і зроблені ними з цією метою оголо-
шення про добровільні внески і прий-
няті зобов’язання; Генеральна Асамб-
лея більшістю у дві третини голосів 
присутніх і таких, що беруть участь в 
голосуванні членів може припинити 
членство в Раді якого-небудь члена 
Ради, який здійснює грубі й система-
тичні порушення прав людини.

У міжнародному документі ООН 
щодо створення Ради наголошується, 
що у своїй діяльності її члени регуляр-
но збираються на засідання протягом 
року і проводять не менше ніж три 
сесії на рік, включаючи основну сесію; 
підтримують найвищі стандарти за-
охочення і захисту прав людини, пов-
ною мірою співробітничають із Радою і 
піддаються універсальній періодичній 
перевірці протягом терміну їх повно-
важень.

Генеральна Асамблея ООН у своїй 
резолюції обумовила те, що Рада засто-
совує правила процедури, встановлені 
для комітетів Генеральної Асамблеї, у 
разі необхідності, якщо Генеральна 
Асамблея або Рада згодом не ухвалять 
іншого рішення, а також постановляє, 
що відносно участі спостерігачів, вклю-
чаючи держави, які не є членами Ради, 
спеціалізованих установ, інших між-
урядових організацій, національних 
установ з прав людини і неурядових ор-
ганізацій і консультацій з ними, засто-
совуються процедури, включаючи ре-
золюцію 1996/31 Економічної і соціаль-
ної Ради від 25 липня 1996 р., і методи 
роботи Комісії з прав людини, забезпе-
чують найефективніший внесок цих 
структур; а також, відмітила, що мето-
ди роботи Ради є транспарентними, 
справедливими й неупередженими і за-
безпечують справжній діалог, орієнта-
цію на досягнення результатів і прове-
дення подальших обговорень у зв’язку 
з рекомендаціями і їх виконанням, а та-
кож наочна взаємодія із спеціальними 
процедурами і механізмами.

Створення Ради свідчить, по-пер-
ше, що її статус, як органу, безпосе-
редньо обраного Генеральною Асамб-

Рада з прав людини ООН
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леєю ООН, відкриває широкі можли-
вості розгляду ситуацій, пов’язаних з 
грубим і систематичним порушенням 
прав людини; по-друге, проведення 
сесій впродовж усього року і в міру не-
обхідності більшої довготривалості, 
ніж це робила Комісія, дозволить Раді 
актуалізувати увагу світового співто-
вариства до гострих проблем у галузі 
прав людини; по-третє, менший кіль-
кісний склад Ради сприяє проведенню 
більш цілеспрямованих і результатив-
них дебатів та обговорень.

О. Антонюк 

Рада міжнародних відносин  
(РМВ) — заснована 29 липня 1921 р. в 
Нью-Йорку за аналогією групи “Круг-
лий стіл”. Фінансували створення 
Ради міжнародних відносин Джон 
П. Морган, Джон Д. Рокфеллер, Бер-
нард Барух, Пол Варбург, Отто Канн, 
Якоб Шіфф та ін. Прикметно те, що 
майже усі вони фінансували російську 
революцію. Цю організацію ще нази-
вають “Істеблішментом”, “невидимим 
урядом” чи “Рокфеллерівським мініс-
терством закордонних справ”. Ця на-
півтаємна організація належить до 
найвпливовіших у США, а її членами 
можуть бути виключно американські 
громадяни. В умовах сьогодення РМВ 
здійснює найретельніший контроль 
над націями Західного світу, безпосе-
редньо, через зв’язки з такими самими 
організаціями, або за посередництва 
таких інституцій, як Світовий банк, 
керівництво яким здійснює РМВ. Від 
початку заснування РМВ її членами 
були всі американські президенти, ця 
організація робить усе для досягнення 
своєї головної мети — заснування Сві-
тового уряду. В 1977 р. директором 
РМВ був Джордж Буш.

У США існує безліч відкритих ор-
ганізацій, які активно впливають на 
світову політику. Ці організації фі-
нансують різні фонди, звільнені від 
сплати податків. Більшість амери-
канських дослідників вважає, що ос-
новною причиною відсутності змін у 
житті суспільства при зміні адмініст-
рації Америки є РМВ. Незважаючи на 
те, що в наш час ця організація має по-
над 2 тис. членів, які представляють 
урядову, фінансову, ділову і політичну 
еліту США, американці не дуже оз-
найомлені з її діяльністю. Бо ст. 2 ста-

туту РМВ вимагає таємності зборів і 
змісту прийнятих рішень. Порушення 
цієї статті автоматично виключає ви-
нуватця з числа членів Ради. РМВ за-
снована групою інтелектуалів, які від-
чували необхідність у світовому уряді 
й розуміли, що американський народ 
не готовий до нього. Після того як Лігу 
Націй не вдалося затвердити в Сенаті, 
було створено РМВ з метою показати 
діяльність світового уряду як бажано-
го для розв’язання світових проблем. 

Яка ж була мета створення РМВ? 
Відповіддю на це запитання є один із 
документів, надрукований у журналі 
“Форін еферс” 25 листопада 1959 р. — 
“Нарис № 7”. У ньому йдеться про РМВ, 
що виступає за “створення нового світо-
вого порядку, який сприятиме прагнен-
ню до миру в усьому світі й суспільно-
економічним змінам… Світовий поря-
док... охоплює й держави, що називають 
себе соціалістичними (комуністични-
ми)”. Словосполучення “новий світовий 
порядок” є лозунгом світового уряду.

Колишній член РМВ контр-адмірал 
Честер Уорд розповів американському 
народу про наміри цієї організації: 
“Наймогутніша кліка в цих елітарних 
групах має одну спільну мету — при-
мусити США відмовитись від суверені-
тету й національної незалежності. 
Іншу кліку міжнародних членів РМВ… 
утворюють міжнародні банкіри з Уолл-
стріт та їх основні агенти. Насамперед 
вони бажають, аби світова банківська 
монополія нарешті здійснювала конт-
роль над світовим урядом. Вони, віро-
гідно, прагнутимуть, щоб це була все-
могутня Організація Об’єднаних На-
цій; але вони також готуються мати 
справу зі світовим урядом…” Честер 
Уорд також зауважив, що американ-
ців повністю використовують як фак-
тор, що впливає на “підтримку роз-
зброєння та розчинення суверенітету й 
національної незалежності США в мо-
гутньому світовому уряді”.

РМВ була також представлена і при 
формуванні другого майбутнього сві-
тового уряду — Організації Об’єднаних 
Націй — у 1945 р., після того, як Ліга 
Націй зазнала поразки при створенні 
світового уряду. Фактично 47 членів 
РМВ були членами делегації США, 
включаючи Джона Фостера Даллеса, 
Нельсона Рокфеллера і першого голову 
ООН Алгера Хісса.

Рада міжнародних відносин  (РМВ)
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З дня заснування РМВ її члени по-
чали займати відповідальні урядові 
пости у США. Кожен і демократичний, 
і республіканський кандидат у прези-
денти США, починаючи з 1952 р. і до-
нині був членом РМВ, а Джеральд 
Мак-Говерн і Джиммі Картер стали 
членами РМВ пізніше. Джеральд Форд 
не був членом РМВ, але належав до 
клубу Більдербергерів, тісно пов’я за-
ного з РМВ. І тільки президент Ро-
нальд Рейган не був членом РМВ, але 
його віце-президент Джордж Буш був 
членом РМВ.

Така ситуація дає підставу вважа-
ти, що Америкою управляє “єдина 
політична партія” — РМВ.

Нині РМВ і Тристороння комісія — 
найвпливовіші закулісні організації 
США. Рада міжнародних відносин у 
співробітництві з Тристоронньою ко-
місією здійснює контроль американсь-
кої економіки, політики, армії, нафти, 
енергетики, а також ефективно лобіює 
засоби масової інформації.

Внутрішнє коло РМВ становить ор-
ден “Череп і кістки”.

Jim  Marrs. Rule by Secrecy. HarperCollins 
Publishers Inc. — New York, 2000.

М. Сенченко

Радіоелектронні засоби — тех-
нічні засоби мовлення електро-, радіо-
зв’язку, за допомогою яких програми 
та передачі доводяться до споживачів.

Ю. Бондар

Радянський комунізм — офіцій-
на ідеологія колишнього Радянського 
Союзу, яка почала формуватися під 
впливом ідей марксизму на російських 
інтелектуалів наприкінці XIX ст. За-
галом Російська імперія за всіх со-
ціальних і політичних обставин (дес-
потія, соціально-економічні труднощі) 
мала потенційні можливості для зрос-
тання буржуазії, появи пролетаріату, 
а відтак, і появи та поширення рево-
люційних ідей. Марксистські ідеї спо-
чатку утвердилися в Росії як наслідок 
популізму (народництва). Пізніше в 
Росії утворилися партія есерів (1901), 
РСДРП (офіційно заснована в 1898 р. 
на I з’їзді, але остаточно сформувалася 
у 1903 р. на II з’їзді РСДРП). Р. к. 
пройшов тривалий шлях еволюції до 
1917 р., коли було повалено самодер-

жавство. Після громадянської війни 
Комуністична партія більшовиків ще 
більш утвердила свою монопольну вла-
ду, але і за життя В. Леніна і після 
його смерті (1924), за лідерства в пар-
тії Й. Сталіна, Р. к. утверджувався аб-
со лютно недемократичними шляхами, 
тримався на репресіях, примусових ко-
лективізації та індустріалізації, здійс-
ненні так званих чисток (1936–
1938), розвитку культу особи (Сталін). 
У 1956 р. М. Хрущов виступив з кри-
тикою Сталіна, критикою “культу осо-
би”. У роки правління Л. Брежнєва, 
який з 1964 р. до самої смерті був Ге-
неральним секретарем ЦК КПРС, ра-
дянську державу було визначено як 
“соціалістичну всенародну”, запровад-
жено таке поняття, як “розвинений со-
ціалізм”. Р. к. властиві: однобокість, 
владарювання однієї партії, керівної 
еліти, відсутність справжньої демок-
ратії.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000.

М. Головатий

Рамкова конвенція про захист 
національних меншин — прийнята 
Комітетом Міністрів Ради Європи на 
95-й сесії 10 листопада 1994 p., а 1 лю-
того 1995 р. відкрита для підписання 
державами — членами РЄ. Перший 
юридично обов’язковий багатосторон-
ній міжнародний документ, присвяче-
ний безпосередньо захисту національ-
них меншин у всіх сферах суспільного 
життя. У вересні 1995 р. у м. Страсбур-
зі в штаб-квартирі РЄ цей документ 
підписала Україна, а 9 грудня 1997 р. 
він був ратифікований Верховною Ра-
дою України. Структурно Р. к. п. з. н. 
м. складається з Преамбули, п’яти роз-
ділів, 32 статей. У Преамбулі викладе-
но принципові засади, створення та ос-
новні завдання, що ставлять перед со-
бою держави — члени РЄ, підписуючи 
цей документ. Основою Р. к. п. з. н. м. 
зазначено в Преамбулі, стали Віденсь-
ка декларація глав держав та урядів 
держав — членів РЄ, Європейська кон-
венція про захист прав людини та фун-
даментальних свобод (ЄКПЛ), доку-
менти ООН і НБСЄ, які містять 
зобов’язання щодо захисту національ-
них меншин. Цим наголошується 
спадковість і тісний зв’язок засад Р. к. 

Рамкова конвенція про захист 
національних меншин
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п. з. н. м. з положеннями вже прийня-
тих і міжнародно визнаних докумен-
тів. Головна мета — забезпечити у дер-
жавах-членах — потенційних учасни-
цях цього документа, ефективний 
захист національних меншин, прав і 
свобод осіб, які належать до них. Цей 
захист має здійснюватися в межах за-
кону при поважанні територіальної 
цілісності та національного суверені-
тету країн. Виходячи з того, що захист 
національних меншин є істотно важ-
ливим для забезпечення стабільності, 
демократії, миру на Європейському 
континенті, держави — члени РЄ бе-
руть на себе зобов’язання: рішуче за-
хищати національні меншини, які 
проживають в межах їх територій; по-
важати етнічну, культурну, мовну, 
релігійну самобутність кожної люди-
ни, яка належить до національних 
меншин, а також створювати відповід-
ні умови для виявлення, збереження 
та розвитку цієї самобутності; домага-
тися створення клімату терпимості та 
діалогу, щоб культурне розмаїття ста-
ло джерелом і чинником не розколу, а 
збагачення кожного суспільства; роз-
вивати не лише співпрацю між держа-
вами, а й транскордонне співробітниц-
тво між місцевою та регіональною вла-
дами. В Преамбулі акцентується увага 
на тому, що Конвенція є документом 
непрямої дії, її принципи реалізують-
ся через національне законодавство та 
відповідну державну політику тих 
країн, які її підписали. У розділі І 
(ст. 1–3) визначено фундаментальні 
принципи, які дають змогу зрозуміти 
сутність основних положень Р. к. п. з. 
н. м. Ст. 1 проголошує, що “захист на-
ціональних меншин та прав осіб, які 
належать до них, є невід’ємною части-
ною міжнародного захисту прав люди-
ни і одним з напрямів міжнародного 
співробітництва”. У Коментарі до Кон-
венції, який є офіційним документом, 
пояснюється, що мета цієї статті вка-
зати, що захист національних мен-
шин, який становить невід’ємну скла-
дову захисту прав людини, не є спра-
вою обмеженої групи держав, а вислів, 
що “захист… є невід’ємною частиною 
міжнародного захисту прав людини” 
вказує, що згідно з цією Р. к. п. з. н. м. 
він не може бути покладений на орга-
ни, наведені в ЄКПЛ. У цій статті по-
ложення “захист національних мен-

шин та прав і свобод осіб, які належать 
до цих меншин” означає, що учасники 
Конвенції не визнають колективних 
прав національних меншин. Ст. 2 вка-
зує, як саме положення втілюва-
тимуться у життя: сумлінно, в дусі 
взаєморозуміння, терпимості, згідно з 
принципами добросусідства, дружніх 
відносин і співробітництва між держа-
вами. У двох параграфах ст. 3 сфор-
мульовано два різних, але взаємо-
пов’язаних принципи. Перший озна-
чає, що кожна особа, яка належить до 
національної меншини, має право оби-
рати свою належність до цієї менши-
ни. У Коментарі до Конвенції, зокре-
ма, пояснюється, що це дає індивідові 
права довільно обирати будь-яку на-
ціональну меншину. Суб’єктивний 
вибір особи нерозривно пов’язаний з її 
об’єктивними характеристиками. Сво-
бода вибору, за цим параграфом, не за-
вдасть непрямої шкоди тому, хто ко-
ристується вибором. Сутність другого 
принципу, викладеного в параграфі 2, 
полягає в тому, що особи, які належать 
до національних меншин, можуть 
здійснювати права і свободи, проголо-
шені в Конвенції, одноосібно та спіль-
но з іншими. Це означає, що права та 
свободи забезпечуються окремим осо-
бам, які можуть користуватися ними і 
колективно, спільно з іншими особа-
ми, але це не є колективне право. У 
Коментарі до Конвенції зазначається, 
що термін “інші” потрібно розуміти в 
найширшому значенні: особи, які на-
лежать до цієї національної меншини, 
іншої національної меншини чи до 
більшості. Розділ II (ст. 4–19) містить 
перелік спеціальних принципів, які 
зобов’язуються застосовувати учасни-
ки Конвенції щодо захисту національ-
них меншин. Ст. 4 (п. 1) зазначає, що 
держави — члени Конвенції гаранту-
ють особам, які належать до націо-
нальних меншин, право рівності перед 
законом, право на рівний правовий за-
хист, на заборону будь-якої дискримі-
нації на підставі належності до націо-
нальної меншини. Це важливе прин-
ципове положення стосується всього 
контексту Конвенції. У параграфі 2 
(ст. 4) вказано на зобов’язання держав 
“вживати, у разі необхідності, належні 
заходи з метою досягнення в усіх сфе-
рах економічного, соціального, полі-
тичного та культурного життя повної 
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та справжньої рівності між особами, 
які належать до національної менши-
ни, та особами, які належать до біль-
шості населення”. Ст. 5 (параграфи 1–
2) забезпечує гарантії особам, які нале-
жать до національних меншин, у сфері 
духовно-культурного розвитку та збе-
реження їхньої ідентичності. У параг-
рафі 1 цієї статті перелічено чотири 
істотні елементи ідентичності націо-
нальних меншин: релігія, мова, тра-
диції та культурна спадщина. У параг-
рафі 2 держави беруть на себе зо-
бов’язання “утримуватись від політики 
та практики асиміляції осіб, які нале-
жать до національних меншин, проти 
їхньої волі, захищаючи цих осіб від 
будь-яких дій, спрямованих на таку 
асиміляцію”. У Коментарі до Конвен-
ції наголошується, що цей параграф не 
забороняє добровільну асиміляцію, а 
також не заважає державам реалізува-
ти заходи щодо загальної політики ін-
теграції країни. Таким чином, підтвер-
джується теза, що культурна різно-
манітність має бути джерелом і 
чинником збагачення суспільства, а не 
його розділення. У ст. 6 особливу увагу 
приділено необхідності “заохочення 
атмосфери терпимості та міжкультур-
ного діалогу”. Для цього державами 
вживатимуться ефективні заходи для 
поглиблення взаємної поваги, взаємо-
розуміння та співробітництва між усі-
ма особами, які проживають на дотич-
них їхніх теренах, незалежно від 
етнічної, культурної, мовної або релі-
гійної самобутності. Окремо вказано 
на сфери освіти, культури та інформа-
ції, чим вказано особливу важливість 
їх у досягненні сформульованих цілей. 
У параграфі 2 ст. 6 держави зобо-
в’язуються “вживати належні заходи 
для захисту осіб, які можуть стати 
об’єктами погроз або актів дискримі-
нації, ворожого ставлення чи насильс-
тва на підставі їх етнічної, культурної, 
мовної або релігійної самобутності”. У 
ст. 7–9 держави — учасниці Конвенції 
гарантують забезпечення прав осіб, які 
належать до національної меншини, 
на такі фундаментальні свободи: сво-
бода мирних зборів, асоціацій, вияв-
лення поглядів і думки, совісті та 
релігії. У ст. 8 і 9 докладніше викладе-
но правила захисту деяких свобод, 
вказаних у ст. 7. Ст. 10, 11 та 14 при-
свячені мовній політиці. Вони мають 

велике значення з огляду на те, що ви-
користання рідної мови представника-
ми національної меншини є основним 
засобом вияву їхньої ідентичності, збе-
реження ними самобутності. Згідно з 
параграфом 1 ст. “за кожною особою, 
яка належить до національної менши-
ни, визнається право на вільне і безпе-
решкодне використання мови своєї 
меншини, приватно та публічно, в ус-
ній і письмовій формі”. У параграфі 2 
ст. 10 зазначено, що держави-учасниці 
намагаються забезпечити, за можли-
вості, умови використання мови від-
повідної національної меншини; спіл-
кування цих осіб між собою та з ад-
міністративною владою. Це можна 
здійснити за таких обставин: у місце-
востях, де традиційно проживають 
особи, які належать до національних 
меншин, або де вони становлять знач-
ну частину населення на прохання та-
ких осіб, якщо воно відповідає реаль-
ним потребам. У Коментарі до Конвен-
ції подано роз’яснення сутності 
положення параграфа 2 ст. 10. По-пер-
ше, воно стосується тільки адміністра-
тивної влади; по-друге, сформульоване 
вельми гнучко й надає сторонам, які 
підписали Конвенцію, велику свободу 
для маневру. По-третє, вислів “у міс-
цевостях, де традиційно проживають 
особи, які належать до національної 
меншин” не стосується меншин, які іс-
торично проживали в певному районі, 
а лише тих, які проживають там тепер 
(параграф 3 ст. 11 та параграф 2 ст. 14). 
У ст. 11 (параграфи 1–2) за кожною 
особою, яка належить до національної 
меншини, визнається як право “вико-
ристовувати своє прізвище (по бать-
кові) та ім’я мовою своєї меншини й 
право на їх офіційне визнання (із за-
твердженням — відповідно до умов, 
передбачених у їхніх правових систе-
мах), так і право публічно виставляти 
вивіски, написи та іншу інформацію 
приватного характеру мовою її націо-
нальної меншини”. У параграфі 3 
ст. 11 держави-учасниці підтримують 
використання традиційних місцевих 
назв, назв вулиць та інших топогра-
фічних покажчиків, призначених для 
загального користування, паралельно 
мовою національних меншин. Застосо-
вуючи цей принцип, державам слід 
враховувати конкретні обставини, 
власні закони і, за потреби, угоди з ін-
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шими державами. У ст. 14 (параграф 1) 
держави зобов’язуються визнати за 
кожною особою, яка належить до на-
ціональної меншини, право вивчати 
мову своєї меншини. Цей параграф, 
зауважується в Коментарі, не має на 
увазі позитивних дій, особливо фінан-
сових, з боку держави. Параграф 2 цієї 
статті стосується вивчення рідної мови 
і навчання рідною мовою меншин. З 
урахуванням можливих труднощів фі-
нансового, адміністративного та тех-
нічного характеру, з якими можуть 
зіткнутися держави, зобов’язання 
сформульовані дуже гнучко, залишаю-
чи сторонам, що підписали Конвенцію, 
свободу для маневру. Для їх реалізації 
потрібно дотримуватися кількох умов, 
зокрема наявності “достатньої необхід-
ності” в осіб, які належать до націо-
нальної меншини. Вислів “за можли-
вості” свідчить, що виконання поло-
ження залежить від наявних ресурсів 
держави. Викладання мови відповід-
ної меншини або навчання цією мо-
вою, зазначено у параграфі, здійс-
нюється в межах своїх освітніх систем. 
Питанням розвитку культури, історії, 
мови та релігії національних меншин 
присвячено ст. 12. Тут звернено увагу 
на забезпечення належних можливос-
тей для підготовки вчителів, доступу 
до навчальних посібників, сприяння 
контактам між учнями та вчителями, 
які належать до різних громад. У па-
раграфі 3 ст. 12 сторони “зобов’я-
зуються створити особам, які нале-
жать до національних меншин, рівні 
можливості для доступу до освіти всіх 
рівнів”. У ст. 13 сторони в межах своїх 
освітніх систем визнають за особами, 
які належать до національних мен-
шин, право створювати власні приват-
ні освітні та навчальні заклади і керу-
вати ними. Ст. 15 свідчить про 
зобов’язання держав-учасниць ство-
рювати необхідні умови для ефектив-
ної участі осіб, які належать до націо-
нальних меншин, у культурному, со-
ціальному й економічному житті та у 
державних справах, зокрема тих, які 
їх стосуються. У Коментарі до Конвен-
ції пояснюється, які заходи з РЄ під-
твердили підхід, реалізований в інших 
міжнародних документах. У Р. к. п. з. 
н. м. закладено принцип, згідно з яким 
усі її положення запроваджуються 
виключно через національне законо-

давство кожної держави та її державну 
політику.

Рамкова конвенція про захист національних 
меншин та пояснювальна доповідь // Права люди-
ни в Україні: Інформ.-аналіт. бюл. Укр.-Амер. бюро 
захисту прав людини. — К., 1998. — Вип. 21.

О. Антонюк

Раса і політика (фр. raсe, від італ. 
razza — порода) — велика спільнота 
людей, яка має спільну біологічну при-
роду, що в процесі історичного розвит-
ку не втрачає своєї єдності за спільніс-
тю походження та сукупністю певних 
спадкових фізичних особливостей (бу-
дова тіла, колір шкіри, риси обличчя, 
форма голови, колір очей, волосся 
тощо). Ця теза визнається представни-
ками практично всіх наукових і полі-
тичних течій. Твердження про те, що 
основні риси фізичної організації лю-
дини (будова кістяка, м’язів, мозку, 
особливості психіки) однакові у людей 
різних рас і вони мають однакові здіб-
ності до культурного розвитку, сприй-
мається й оцінюється неоднозначно. 
Зокрема, це стосується намагань пред-
ставників науки з марксистського та-
бору і шкіл антропоегалітаризму від-
кинути вплив природних чинників на 
особливості формування і розвитку 
культури різних рас, та звести все до 
впливу суспільних умов і рівня розвит-
ку продуктивних сил певного соціуму. 
Саме в цьому середовищі народилася 
спекулятивна ідея завести важливу 
наукову проблему на манівці. З метою 
її дискредитації і відвертого політич-
ного шельмування, вони звинуватили 
своїх опонентів у псевдонауковості, 
назвавши расистами і проголосивши 
на весь світ: “Расизм — реакційна 
політична доктрина і людоненависни-
цька практика експлуататорських 
класів, спрямована на поневолення на-
родів як нібито расово неповноцін-
них”. Склалася ситуація, за якої до-
слідження рас і расових проблем у 
СРСР заборонили під виглядом бороть-
би з проповідуванням расової чи націо-
нальної винятковості, що каралося за-
коном. Ці норми залишаються чинни-
ми і нині майже у всіх країнах світу, 
включаючи й Україну.

Однак неприпустимо ототожнювати 
науку про раси — расологію і політич-
но-ідеологічну доктрину — расизм. 
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Термін “раса” вперше запровадив у нау-
ковий обіг французький натураліст 
Ж. Бюффон 1740 р. для позначення 
підрозділів видів тварин і рослин, зго-
дом його було поширено і на людський 
рід. Це поклало початок новій науці, 
яка пізніше отримала назву расологія. 
Упродовж певного часу вона не вихо-
дила за межі суто біологічних проб лем. 

Расова теорія як самостійний філо-
софський напрям, що вийшов на широ-
ке поле дослідження природи людини, 
сформувався всередині ХІХ ст. на ос-
нові праць Жозефа Артура де Гобіно 
(Франція) і Густава Фрідріха Клема (Ні-
меччина). До початку ХХ ст. досліджен-
ня перших расологів сприймалися як 
цікава екзотика, проте вони дуже швид-
ко здобули визнання як важливі нау-
кові досягнення. Доленосними для ра-
сової теорії стали вкотре відкриті Г. Мен-
делем закони спадковості. Німецький 
вчений М. Грубер використав здобутки 
расології для дослідження демографіч-
них проблем, зокрема для пошуку при-
чин стрімкого зниження рівня народ-
жуваності. Це стало поштовхом для 
започаткування нового нау кового на-
пряму в расології — расової гігієни. 
Нові обрії в уявленні людей про самих 
себе відкрила унікальна книга географа 
Вільяма Раплі “Раси Європи”, яка поба-
чила світ в Америці. Ця праця стала 
справжнім викликом панівній ідеї про 
рівність усіх людей. Проте там не йшло-
ся ні про “вищі”, ні про “нижчі” раси, а 
лише про їхні відмінності, що немає ні-
чого спільного з так званим расизмом.

Цікаві знахідки виявилися, зокре-
ма, у працях Франца Ленца про расові 
відмінності між українцями, росіяна-
ми та білорусами, датовані 1915 р. Він 
встановив, що в українців “більше аль-
пійської і динарської крові, а у мос-
ковітів — нордичної і монгольської... 
Переважаюча маса великоросів і біло-
русів має фінське походження, внаслі-
док чого вони ближчі до північних нім-
ців. Тим часом українці мають більше 
схожості з південними німцями”.

Одним з найвидатніших расологів 
світу став німецький вчений Ганс 
Ф. К. Гюнтер, автор ґрунтовних праць 
“Расологія німецького народу” і “Расо-
логія Європи”, які містять порівняльні 
характеристики расової природи різ-
них народів світу. Він звернув увагу на 
те, що “все більше людей переконують-

ся в тому, наскільки мало впливає на 
окремих людей і народи середовище. 
Набагато більше значення мають спад-
кові задатки”.

Найбільшим науковим здобутком 
вченого стало те, що він створив все-
охоплюючу політичну расову ідеологію, 
в основі якої лежить принцип спадкової 
нерівності людей. Це принесло йому 
всесвітнє визнання з одного боку, а з ін-
шого — багато горя як від націонал-со-
ціалістів Німеччини, які спочатку його 
обожнювали, а потім переслідували, 
так і від учасників антигітлерівської 
коаліції по закінченні Другої світової 
війни. Гюнтер не був членом нацистсь-
кої партії, проте за свої наукові досяг-
нення отримав золотий значок партії з 
рук самого Адольфа Гітлера. Його опо-
нентами в СРСР були всі без винятку 
члени КПРС, які вірно служили юдо-
більшовицькому режиму. Вони й нині 
намагаються заборонити расологію.

Ганс Ф. К. Гюнтер. Избр. работы по расологии / 
Пер. с нем. А. М. Иванова. — М., 2002.

Г. Мусієнко

Раси — великі підрозділи людства, 
що сформувалися історично та які ма-
ють загальні біологічні особливості 
спадкового характеру (колір шкіри, 
очей, волосся, форму черепа, зріст, 
склад крові тощо). Сучасне людство 
складається з трьох великих Р.: еква-
торіальної (об’єднує австралоїдну расу, 
що мешкає в Австралії і Океанії та не-
гроїдну, розповсюджену переважно в 
Африці), монголоїдної (в неї входить, 
крім монголоїдів Азії, і американоїдна 
раса, яку складають індіанці Північної, 
Центральної та Південної Америки) та 
європеоїдної (крім Європи розповсюд-
жена по всіх інших континентах).

Г. Щокін

Расизм — об’єднує концепції, що 
поділяють людські раси на “вищі” та 
“нижчі”, а також відображує пов’язану 
з цими концепціями політику пану-
вання одних рас над іншими. Р. був 
офіційною політикою фашистської Ні-
меччини та є державною ідеологією 
Ізраїлю у формі сіонізму.

Г. Щокін

Реваншизм (від фр. revanchisme — 
відплата, помста) — політика перемо-

Реваншизм
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женої сторони (держави, партії та ін-
ших суб’єктів політики), яка спрямо-
вана проти переможця з метою 
повернення собі втрачених переваг (те-
риторій, лідерства в парламенті чи 
уряді тощо). У світі рідко яка країна 
не вдавалася до Р. Так,  Радянська 
Росія вдалася до імперського реван-
шизму до Української народної рес-
публіки в 1917–1920 рр. з метою від-
новлення єдинонеподільної Російської 
імперії і повернення України в її лоно. 
Після поразки у Першій світовій війні 
Німеччина вдалася до Р. у 30-х роках 
ХХ ст. з метою перегляду ганебних для 
неї умов Версальського мирного дого-
вору, що стало однією з причин 
розв’язання Другої світової війни. По-
воєнна доба була багата на вияви Р. Ні-
меччина прагнула відновити після по-
разки свою державність і територіаль-
ну цілісність шляхом об’єднання ФРН 
і НДР, що й стало реальністю 1989 р. 
Щодо Японії, то її Р. виявляється в на-
маганні повернути собі Курильські ос-
трови, які від 1945 р. належать СРСР, 
а згодом після його розпаду 1991 р. пе-
рейшли до Російської федерації. Р. 
Росії стосовно України після проголо-
шення нею незалежності має тради-
ційний зміст і форму — шляхом воєн-
них погроз Чорноморського флоту 
в Криму, економічно-енергетичного 
шантажу і політичного тиску на владу 
України загнати її в Єдиний економіч-
ний простір з подальшим відновлен-
ням якогось нового СРСР. У цьому їй 
активно надає політичну підтримку 
проросійська “п’ята колона” у Верхов-
ній Раді України, авангардом якої є 
Соцпартія та Компартія України, до 
яких приєднуються менші “брати” по 
нещастю — різні прогресивні соціаліс-
ти та соціал-демократи (об’єднані). 

Р. як політика відплати та помсти 
має широкий спектр конкретного ви-
явлення. Він не обмежується ярлика-
ми “реваншистів”, які традиційно на-
вішують лише на Німеччину чи 
Японію. Р. буває прогресивним (націо-
нально-визвольна боротьба поневоле-
них народів за відновлення незалеж-
ності) і агресивним (загарбницькі вій-
ни одних держав проти інших).

Г. Мусієнко

Ревізіонізм (від лат. revisio 
(revisionis) — перегляд чого-небудь з 

метою внесення докорінних змін. Уз-
вичаєно під Р. розуміють перегляд 
догм, усталених теорій, основ ідеоло-
гічних вчень. Як політична течія Р. 
виник у 90-х роках ХІХ ст. у соціаль-
но-демократичному середовищі і був 
спрямований на реформування засад 
марксизму. Серед найяскравіших 
представників Р. — Е. Бернштейн, 
К. Каутський, О. Багер, Л. Мартов та ін. 
Пізніше Р. переродився у течію рефор-
мізму, представники якого забезпечу-
вали, зокрема, необхідність револю-
ційних змін, провідну роль у суспіль-
ному поступі пролетаріату, виступали 
за “гуманізацію” соціалізму, свободу 
економічної та політичної конкуренції 
тощо. В тих чи інших формах Р. зберіг-
ся і в сучасних марксистських і спорід-
нених те чіях.

Ю. Бондар

Революційна народна бороть-
ба — екстремістська лівацька група в 
Греції. Створена в 1971 р. з метою ве-
дення боротьби з імперіалізмом і капі-
талізмом, ліквідації військової при-
сутності США у Греції. Пік діяльності 
припадає на початок 1991 р. Має та-
кож назву Організація революційної 
міжнародної солідарності. Чисельність 
невелика — близько 30 осіб бойового 
ядра. Займається тероризмом, органі-
зацією деструктивних акцій.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Революційна партія робітни-
ків — лівоекстремістська група троць-
кістського спрямування. Створена у 
Великій Британії. Максимальна ак-
тивність припадає на 70–80-ті роки 
ХХ ст. На рахунку Р. п. р. низка теро-
ристичних акцій. Вважають, що група 
має контакти з групою Бригади гніву, 
з Ірландською республіканською ар-
мією. Характерно, що моральну та фі-
нансову підтримку Р. п. р. мала і має 
від відомих представників мистецтва і 
культури. Нині група нібито припини-
ла діяльність і знаходиться на неле-
гальному становищі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-

Ревізіонізм
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низированным системам. — М., 2003.
М. Головатий

Революційні збройні сили Ніка-
рагуа — збройне формування бувших 
військовослужбовців і співробітників 
поліції сандіністського режиму, неза-
доволених своїм соціальним станови-
щем після демобілізації. Створене в 
Нікарагуа в 1998 р. На озброєнні фор-
мування автомати, гранати. Основний 
район бойових дій — Матагальпа. Про 
керівництво Р. з. с. Н. мало відомо. 
Чисельність невелика — кілька десят-
ків осіб.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Регресія психологічна (лат. 
regressіо, від regredior — повертаюсь, 
зворотний рух) — своєрідний захисний 
механізм, як форма психологічного 
пристосування в ситуації конфлікту і 
тривоги, коли людина обирає більш 
ранні, менш зрілі і менш адекватні 
зразки поведінки, які, на її розсуд, га-
рантують захист і безпеку. Психологи 
вважають, що Р. п. — це повернення 
організму до умов, ситуації функціону-
вання значно простішої, ніж та, що дає 
йому можливість функціонувати на ви-
щому, складнішому рівні. З Р. п. тісно 
пов’язана регресія поведінки, як фор-
ма психологічного захисту, що є 
своєрідним поверненням до ранніх, 
пов’язаних з дитинством типів поведін-
ки. Регресія поведінки виявляється у 
стресогенних ситуаціях і вважається 
не досить ефективним захистом, ос-
кільки індивід замість того, щоб спра-
витися із ситуацією, змушений відійти 
від реальності, повернувшись до тієї 
стадії розвитку особистості, в якій пе-
реживалося почуття задоволення.

Психология: Слов. / Под общ. ред. А. В. Пет-
ровского, М. Г. Ярошевского. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М., 1990.

М. Головатий

Редакція (редакційний колек-
тив) — організація (колектив), що 
здійснює підготовку і випуск у світ 
друкованих та інших видань, теле-, 
радіопередач (програм). Редакційний 

колектив може бути засновником, ви-
давцем друкованого ЗМІ, телерадіоор-
ганізації, утворюватися засновником 
для виконання редакційних функцій. 
Будь-яке втручання засновника (спів-
засновників) у редакційно-творчий 
процес при цьому законодавчо заборо-
нено. Керівником Р. є редактор (голов-
ний редактор), який призначається і 
звільняється з посади відповідно до 
статутних вимог Р., відповідає за зміст 
видання і якість оприлюднених ма-
теріалів, займається організацією ре-
дакційної діяльності. У деяких випад-
ках може вводитися посада шеф-редак-
тора — керівника Р., який здійснює 
загальне керівництво творчим проце-
сом, сприяє вирішенню творчих та ор-
ганізаційних питань. Інші значення 
Р.: приміщення, в якому здійснюється 
редагування; варіант якого-небудь лі-
тературного, наукового або музичного 
твору чи окремої його частини.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — К., 2001; Мас-медіа у термінах і виз-
наченнях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Ук-
раїнське законодавство: засоби масової інформа-
ції. — К., 2004.

Ю. Бондар

Рекомендації щодо використан-
ня мов меншин у телерадіомовлен-
ні — підготовлені групою незалежних 
експертів і прийняті Верховним комі-
саром у справах національних меншин 
восени 2003 р., як рекомендації до дії, 
з метою максимального дотримання 
прав людини у світі. Поряд з раніше 
розробленими Гаазькими, Ословськи-
ми та Лундськими рекомендаціями, ці 
Рекомендації спрямовані на стимулю-
вання прийняття державами конкрет-
них дій, щодо послаблення напруги, 
пов’язаної з питаннями національних 
меншин, попередженням конфліктів. 
Вони ставлять за мету надати держа-
вам практичну допомогу в розробці 
політики і законодавства, які б повніс-
тю відповідали букві і духу міжнарод-
них стандартів, брали до уваги та від-
повідали потребам і інтересам усіх сек-
торів населення, включаючи осіб, які 
належать до мовних меншин. Врахову-
ються також особливості технологіч-
ного розвитку сучасного телебачення і 
радіомовлення та зростаючі можли-
вості використання кількох мов у га-

Рекомендації щодо використання мов 
меншин у телерадіомовленні
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лузі комунікації. Рекомендації міс-
тять основні принципи використання 
мов меншин у телерадіомовленні, а 
саме: свобода висловлювання думок; 
культурне і мовне різноманіття; за-
хист самобутності людини; рівність і 
недискримінація. У розділі ІІ “Політи-
ка” ставиться завдання: розробка дер-
жавної політики для використання 
мови(-ов) меншин у телерадіомовлен-
ні; підвищення відповідальності за 
здійснення державної політики в теле-
радіомовленні тощо. Зокрема, зазна-
чається, що “регулюючи використання 
мови в телерадіомовленні, держави 
можуть підтримувати використання 
окремих мов. Заходи, що підтримують 
одну або кілька мов, не повинні приво-
дити до обмеження у використанні ін-
ших мов. Держави не можуть заборо-
нити використання тієї чи іншої мови 
на телерадіомовленні. Заходи по під-
тримці тієї чи іншої мови в телерадіо-
мовленні не повинні утискувати права 
осіб, що належать до національних 
меншин”. У розділі ІV “Підтримка мов 
меншин” вказується, що “держави по-
винні підтримувати мовлення на мо-
вах меншин” і наголошується на забез-
печенні доступу до мовлення на всіх 
рівнях — загальнонаціональному і ре-
гіональному (місцевому). В Рекомен-
даціях визначено: частоту мовлення; 
канали мовлення; мережу мовлення; 
фінансування та підготовку кадрів для 
засобів масової інформації на мовах 
національних меншин. Так, щодо пи-
тання громадського фінансування, то 
Рекомендації містять наступні поло-
ження: “Держави повинні розглянути 
можливість надання фінансової під-
тримки мовленню на мовах меншин. 
Це може бути досягнуто шляхом на-
дання прямих субсидій, створення 
сприятливих фінансових і податкових 
умов і звільнення від уплати певних 
податків за надання або зміну ліцен-
зії”. У спеціальній пояснювальній за-
писці до Рекомендацій додаються ре-
комендації по використанню мов мен-
шин у телерадіомовленні. Основою 
таких рекомендацій є: пояснення сут-
ності положення “вільне висловлюван-
ня думок”, як одне з найважливіших 
положень Загальної декларації прав 
людини, інших міжнародного харак-
теру і масштабів документів. Так, у 
Міжнародному пакті про громадянські 

і політичні права (1966) (ст. 19, ч. 2 і 3), 
зазначається: “Кожна людина має пра-
во на вільне висловлювання своєї дум-
ки: це право включає свободу шукати, 
отримувати і розповсюджувати будь-
якого роду інформацію та ідеї, неза-
лежно від державних кордонів, усно, 
письмово або за допомогою преси, ху-
дожнього вираження, або в інший 
спосіб на свій вибір”. За визначенням 
Комітету ООН з прав людини, закріп-
лене у цій статті право на вільне вис-
ловлювання своєї думки включає не 
лише право шукати й отримувати 
будь-яку інформацію та ідеї, а й здійс-
нювати це право будь-якими засобами. 
Згідно зі ст. 15(а) Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні 
права (1966) держави-учасниці визна-
чають право кожної людини на участь 
у культурному житті, а ст. 27 цього до-
кумента захищає право осіб, які нале-
жать до мовних меншин, користувати-
ся своєю культурою, а також рідною 
мовою спільно з іншими членами гру-
пи. Захист і дотримання плюралізму в 
телерадіобаченні, що відображає куль-
турне і мовне різноманіття, є необхід-
ним компонентом права людини на 
вільне висловлювання й обстоювання 
власної думки, точки зору. Згідно зі 
ст. 10. Європейської конвенції про 
транскордонне телебачення (1989) дер-
жави-учасниці повинні вживати за-
ходів, щоб не ставити під загрозу плю-
ралізм засобів масової інформації. Крім 
того, обов’язок держав-учас ниць — за-
хищати мовну (або іншу) самобутність 
осіб, які належать до національних 
меншин. Цей обов’язок закріплений у 
низці спеціальних міжнародно-право-
вих документів і судовій практиці Єв-
ропейського суду з прав людини. Осно-
воположним принципом міжнародного 
гуманітарного права є заборона на дис-
кримінацію, в тому числі й за мовною 
ознакою. Принцип недискримінації 
включає в себе зо бо в’язання ставитися 
по-різному до людей, які знаходяться в 
різних положеннях з тим, щоб забезпе-
чити ба жану фактичну рівність. Крім 
того, принцип недискримінації вклю-
чає в себе використання спеціальних і 
конкретних засобів, спрямованих на 
прискорення встановлення фактичної 
рівності осіб, які належать до націо-
нальних меншин.

М. Головатий

Рекомендації щодо використання мов 
меншин у телерадіомовленні
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Рекрутування еліт — певний со-
ціальний механізм добору, підготовки 
та висування осіб на провідні позиції у 
суспільстві. Може вести, залежно від 
своїх особливостей, або до розвитку со-
ціальної системи, або до її стагнації та 
занепаду. Основними суспільними інс-
титутами з рекрутування еліт виступа-
ють: родина, навчальні заклади, ар-
мія, релігійні, професійні та громадсь-
кі організації. Головним у цьому 
питанні є система освіти з її багатьма 
ступенями (початкова, середня, вища, 
аспірантура/докторантура), на кожній 
з яких, при її правильному функціону-
ванні, відбувається поетапний добір, 
підготовка та висування претендентів 
на відповідні елітні позиції. Покра-
щанню механізму рекрутування еліт 
сприяє створення прозорих демокра-
тичних процедур формування політич-
ної, господарської та культурної еліти.

Г. Щокін

Релігійний космополітизм (від 
грец. — cоsmopolitis — громадянин сві-
ту) — система поглядів, ідей, які спря-
мовані на утвердження позачасовості 
й позапросторовості віросповідних іс-
тин релігії, її вселенськість (позаетніч-
ність) та позадержавність.

Р. к. — явище історичне. Його фор-
мування — поступовий і тривалий про-
цес, витоки якого сягають часу доміну-
вання ще етнічних релігій. Із розши-
ренням етнічних спільнот (рід, плем’я, 
народність), здійснювався й перехід 
від множинності богів первісних “чут-
тєво-надчуттєвих” вірувань до пантео-
ну богів союзу племен, від богів окре-
мого народу до єдиного Бога нації, а 
згодом — і всього людства. Цей процес 
поступової космополітизації релігії от-
римав назву генотеїзму (від грец. 
hen — один і theos — бог). Р. к. 
з’являється там і тоді, де виникає пот-
реба в поширенні релігії за межі її 
етнічної природності. Така потреба ак-
туалізується в одночассі з процесом пе-
ретворення релігії на своєрідну ідейно-
політичну доктрину певних соціаль-
них груп чи суспільства загалом. 
Вирішальне конституювання Р. к. як 
принципу релігійного життя відбу-
вається в епоху формування імперій, 
багатоетнічних держав, які об’єктивно 
вимагали існування єдиної об’єд-
нувальної ідеологічної системи, функ-

ції якої відводилися релігії. Р. к. вод-
ночас є і фактором-причиною, і резуль-
татом-наслідком нівелювання певної 
етнічної специфіки, віровчень, культу, 
організації. Він універсалізує релігій-
ну сферу, робить релігійні та загально-
людські цінності пріоритетними над 
етнічними, національними. Р. к. є не-
одмінною ознакою так званих світових 
релігій — буддизму, християнства, іс-
ламу. Проте в кожній релігійній тра-
диції він має свою відмітну специфічну 
особливість. Так, у християнстві кос-
мополітизм постає як вселенськість, 
кафолічність, соборність, а етніч-
ність — як помісність. Означений ха-
рактер церкви виявляється в тому, що 
така церква віру в Христа проповідує 
всім людям, у всі часи та на всіх зем-
лях. При цьому домінуючим є наступ-
не: 1) всі народи належать до Народу 
Божого, оскільки Бог створив людське 
єство єдиним; 2) Дух Святий освячує 
Народ Божий; 3) Кафолічна церква 
(багатоєдна, всеєдна), збираючи всі на-
роди в Народ Божий, не применшує, а 
освоює, вбирає в себе здібності й цін-
ності інших народів; 4) єднає всі наро-
ди в Народі Божім віра в Ісуса Христа і 
благодать Духа Святого; 5) всі народи 
будуть спасенні, адже спасительний 
промисел поєднує і всіх тих, хто виз-
нає Творця, інших, хто не з своєї про-
вини не знає Євангелія Христового.

Християнство є вселенським не 
лише через форми організації, а й на-
самперед у всій повноті та єдності сво-
го віровчення, де космополітизм висту-
пає найпослідовнішим. Уся христи-
янська догматика за своїм змістом і 
сутністю (з основоположною ідеєю єди-
ного Бога) є космополітичною. Про це 
яскраво свідчать основні віросповідні 
принципи, зокрема теоцентризм (Бог 
присутній у житті не лише того чи того 
етносу, а й усього людства); креа-
ціонізм (світ створений не для певного 
етносу, а для всіх людей); антропоцен-
тризм (створений Богом Адам — пре-
док не певної етнічної спільноти, а 
всього людства) тощо.

Утвердженню космополітичної ре-
лігії сприяє як актуалізація й вирі-
шення нею загальнолюдських екзис-
тенційних питань (про життя і смерть, 
душу, безсмертя тощо), так і спроби 
розв’язання складних соціальних про-
блем. Усі світові релігії заявляють про 
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свій рішучий протест проти соціально-
го гноблення, станового поділу сус-
пільства тощо.

Космополітизм сучасних світових 
релігій є не обов’язково антиетнич-
ним. Він може бути надетнічним, без-
етнічним, аетнічним і при цьому спри-
яти розвитку етнічного. Найдосконалі-
ше етнічне водночас є і вселюдським. 
Нині етнічне й вселенське обопільно 
доповнюються й органічно довершу-
ються. Космополітичне універсалізує 
етнічне, а етнічне реалізує космополі-
тичне. Ті самі світові релігії, завдячу-
ючи своїй космополітичності, сприя-
ють виникненню нових синкретичних 
форм прочитання загальнорелігійних 
значень. Внаслідок такого дійства ут-
ворюються національні форми буддиз-
му (чань, дзень), християнства (ук-
раїнське, болгарське, грецьке), ісламу 
(турецький, іранський) і т. ін.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; 
Кернс Э. Дорогами христианства. — М., 1992; 
Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994; Фі-
ліпович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, 
вітчизняна традиція осмислення. — К., 2000.

А. Черній 

Релігійний націоналізм — своє-
рідна форма вияву свідомості нації, со-
ціально-психологічний стан, в основі 
якого — самоусвідомлення конкрет-
ним етносом своєї етнорелігійної само-
сті, специфіки самодостатнього етно-
релігійного організму й відчуття своєї 
належності до нього та дії в напрямі 
досягнення цілей і завдань нації. Р. н. 
як і націоналізм взагалі — явище 
діяльне й творчосуще. У процесі роз-
витку історії він неодноразово засвід-
чував це, захищаючи, зберігаючи від 
асиміляції, зникнення не одну націо-
нальну самість. Так, іспанці відстояли 
свою етнонаціональну самобутність у 
боротьбі з арабськими завойовниками 
(маврами-мусульманами) під знамена-
ми католицизму, голландці вибороли 
свою національну незалежність від Іс-
панії, завдячуючи ідеям протестантиз-
му; українці відстояли власну націо-
нальну ідентичність у національно-
визвольній боротьбі з поляками, 
турками завдяки православ’ю; естон-
ці, фіни не без вирішального впливу 
протестантизму, стали націями. І 
подібних прикладів багато.

У сучасній Україні до когорти при-
бічників Р. н. належать рідновіри — 
неоязичники, які через самоцінність 
власних релігійних вірувань утверд-
жують самобутність і велич українсь-
кого етносу і навпаки. Вони послідовно 
й активно підтримують ідеї національ-
ного розвитку, збереження єдності Ук-
раїни, духовного зростання українс-
тва. Тобто конструктивно прислугову-
ють завданню зміцнення національної 
самосвідомості більшість українців. 
Йдеться про язичницькі неорелігії 
власне українського походження: Рід-
ну українську національну віру 
(РУН — віру), Рідну віру, Собор рідної 
української віри та ін.

Бромлей Ю., Подольный Р. Человечество — это 
народы. — М., 1990; Гадчев Т. Национальное об-
разование. — М., 1989; Этнические факторы в 
жизни общества. — М., 1991; Этносы и этнические 
процессы. — М., 1993; Етнос і релігія. — К., 1998; 
Нельга О. В. Теорія етносу. — К., 1997; Чер-
ній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній 

Релікти етнічні — (від лат. 
relictum — залишок) — предмети і 
явища, що збереглися й дійшли до су-
часників у своїх первинних формах і 
змістовному наповненні як реальне 
свідчення самобутності, специфічності 
певного етносу. До них належать зраз-
ки вірувань та об’єктів поклоніння, 
звичаїв і обрядів, фольклору (казки, 
прислів’я, пісні, танці тощо), пред-
метів домашнього вжитку та їжі, жит-
ла, одягу і, звичайно, мовне екзистен-
ційне ядро (внутрішній духовний лад, 
цілісність й особливість) певного етно-
су. Так, до найвідоміших реліктів ук-
раїнського етносу можна віднести тра-
дицію вшанування гостей хлібом-сіл-
лю, вишивати одяг на плечах, рукавах 
і грудях, рушники, білі хати з внут-
рішнім і зовнішнім оздобленням за за-
конами естетики. Українця важко 
уявити без пісні (записано сотні тисяч 
їх зразків), що ввібрала в себе специфі-
ку художнього мислення своїх творців 
і носіїв. Пісня супроводжує все свідоме 
життя нашого народу — від колиски і 
до переходу в земне небуття. Виник-
нувши в сиву давнину, і нині пісня пе-
ребуває в активному побутуванні, під-
тримуючи формування національної 
самосвідомості. Загальне визнання у 
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всьому світі отримали українські лі-
ричні пісні, зокрема про кохання, ро-
динне життя, суспільно-побутові — 
козацькі, чумацькі, наймитські, еміг-
рантські, рекрутські, солдатські тощо. 
Широковідома багата й дотепна ук-
раїнська пареміографія, основу якої 
становлять прислів’я та приказки, за-
гадки, народні прикмети, порівняння, 
каламбури, вітання, побажання, влуч-
ні афористичні вислови тощо. Далеко 
за межами України відомі особлива 
українська страва, кутя, як символ не 
лише врожаю, а й єдності Землі і неба 
(Сонця), та писанки — символ народ-
ження весняного сонця. Р. е. є те, що, 
попри природний історичний розвиток 
і зміну етнічного, дає можливість ет-
носу зберегти свою самототожність, за-
лишити незмінною свою сутність, не 
втратити свою ідентичність. 

Даниленко В. Кам’яна могила. — К., 1989; Ли-
па Ю. Призначення України. — Л., 1992; Ми-
цик В. Ф. Священна країна хліборобів. — К., 2003; 
Чмихов М. Давня культура. — К., 1994.

А. Черній 

Репресії (від лат. repressio — при-
душення) — каральні заходи, покаран-
ня, які застосовують державні органи 
проти опозиційних діячів, рухів чи 
певних груп населення. Включаючи в 
себе примусовість і покарання, Р. ма-
ють загальні риси з карним покаран-
ням. Однак “Р.” більш широке понят-
тя. Вона виходить за нормовані рамки 
закону й може ґрунтуватися на сваволі 
влади, виправдуватися винятковістю 
положення. Р. можуть проводитися на 
підставі політичних, етнічних, релігій-
них, чи соціальних чинників. Репре-
сивні заходи можуть бути використані 
як проти окремих осіб, так і мас. Коли 
Р. здобувають масовий характер і чис-
ло жертв стає значним, можна говори-
ти про політику терору. Важливою 
функцією Р., крім фізичного нищення 
противників (справжніх чи уявних), є 
творення атмосфери страху з метою за-
побігання певним діям і послаблення 
волі до опертя. Існує великий спектр 
репресивних заходів, як-то: покарання 
у вигляді позбавлення життя або сво-
боди, заслання чи вислання на спецпо-
селення без пред’явлення обвинува-
чення в конкретному злочині з конфіс-
кацією майна і без такої; депортації, 

видворення з країни та позбавлення 
громадянства; притягнення до приму-
сової праці в умовах обмеження прав і 
свобод осіб, визнаних соціально небез-
печними для держави або політичного 
ладу за класовими, соціальними, на-
ціональними, релігійними або іншими 
ознаками; застосування примусових 
заходів медичного характеру тощо, 
здійснювані в судовому, позасудовому 
або адміністративному порядку. Як 
явище Р. є давнім витвором людства, 
проте щойно в модерну добу вони стали 
раціоналізованим і цілеспрямованим 
засобом політичної боротьби репресив-
ної влади. Р. є протизаконним застосу-
ванням насильства, хоч деякі режими 
їх відкрито чи завуальовано легалізу-
ють. Репресивні засади застосовували-
ся ще в Римській імперії проти хрис-
тиян, у Франції проти протестантів-
 гу генотів, влада Великої Британії 
проводила жорстокі каральні заходи 
проти ірландців, відновлені в ХХ ст. 
Польська держава запровадила репре-
сивну політику щодо національних 
меншин (зокрема, українців). Великих 
масштабів набрали репресивні дії влад-
них режимів нацистської Німеччини і 
комуністичного СРСР. У результаті 
цих Р. постраждали мільйони людей.

Геноцид и массовые репрессии. — Минск, 
1996; Куртка С., Верт Н. и др. Черная книга ком-
мунизма. Преступления. Террор. Репрессии. — М., 
1999; Тоталітарна  держава і політичні репресії в 
Україні у 20–80-ті роки: Матеріали міжнар. наук. 
конф., 15–16 верес. 1994 р. / НАН України; Ін-т 
іст. України / П. П. Панченко (ред.). — К., 1998.

В. Деревінський

Репресії політичні (від лат. 
repressio — придушення) — різновид 
політичного насилля, сутність якого 
полягає в брутальному придушенні чи 
знищенні носієм влади супротивної 
сторони. Р. п. є формою прямого здійс-
нення політичного насилля. Джерелом 
таких репресій виступає протилеж-
ність інтересів різних суб’єктів політи-
ки, а засобом — вживання грубої сили 
при оперті на органи безпеки й право-
порядку, військові формування, засто-
сування техніки. Суб’єкти Р. п. мо-
жуть бути різними — лідер держави, 
правляча партія, хунта та інше, але в 
будь-якому разі цей суб’єкт належить 
до владних структур, числа носіїв вла-
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ди. Цим Р. п. відрізняються від інших 
видів політичного насилля — бунтів, 
повстань, страйків, заколотів, змов і 
т. ін. Мета Р. п. полягає в збереженні й 
зміцненні існуючих владних стосун-
ків, у досягненні поставлених правля-
чими структурами цілей в умовах про-
тистояння (реального чи вигаданого) 
їм з боку інших політичних сил чи со-
ціальних груп. Метою виступає також 
створення у суспільстві атмосфери 
страху, масового пароксизму ненависті 
до противників (справжніх чи уявних) 
правлячого режиму. Р. п. не обов’яз-
ково існують лише у вигляді відкрито-
го терору — масових вбивств, масових 
арештів і позбавлення майна та волі. 
Вони можуть виявлятися і через прак-
тику остракізму, грубого психологіч-
ного чи економічного тиску — позбав-
лення об’єктів Р. п. роботи й одночас-
но засобів до існування (як це було в 
60–80-х роках ХХ ст. в СРСР стосовно 
дисидентів).

В історії суспільної думки деякі ав-
тори намагалися розкрити онтологічні 
основи Р. п. Англійський публіцист і 
політичний діяч Е. Берк (1729–1797) 
вбачав джерело Р. п. у прагненні лю-
дей пристосувати реальне життя до 
абстрактних схем “соціальної геомет-
рії”, російський державний діяч 
М. Сперанський (1772–1839) у найви-
щому пристосуванні людини до насил-
ля, а не насилля до людини, російсь-
кий юрист і філософ П. Новгородцев 
(1886–1924) визначав природу Р. п. як 
насилля над людиною в ім’я абстракт-
ного ідеалу. Ці роздуми розкривають 
одну з прихованих причин позитивно-
го сприйняття Р. п. у середовищі ши-
рокого загалу. В тій системі суспіль-
них координат, де людина виступає 
лише як носій і засіб розвитку ідеї, 
Р. п. можуть подаватись і сприйматись 
(навіть представниками тих груп, про-
ти яких ці репресії спрямовані) як не-
обхідний елемент боротьби в ім’я тор-
жества Добра, Справедивості. 

У демократичному суспільстві, ви-
будованому на принципах гуманізму й 
верховенства права, Р. п. втрачають 
свою легітимність і привабливість, хоч 
абсолютних гарантій неможливості їх 
рецидиву тут також не існує.

Берк Э. Размышления о революции во Франции 
// Социс. — 1991. — № 6–8; Бессонов Б. Фа-

шизм: идеология и политика. — М., 1989; Глюкс-
ман А. Новая этика: солидарность потрясенных // 
Вопр. филос. — 1991. — № 3; Головатий М. Полі-
тичне насилля // Політологіч. слов. — К., 2005; Зи-
мичев А. Психология политической борьбы. — К., 
1992; Короленко В. Письма к Луначарскому // 
Нов. мир. — 1988. — № 10; Левченко О. Терор як 
масова комунікація // Практ. філос. — 2001. — 
№ 1.

В. Ятченко

Ретрансляція — проміжне прий-
мання радіо-, телесигналів для підси-
лення їх та наступного передавання до 
споживачів передач і програм безпосе-
редньо або в запису.

Ю. Бондар

Референдум (від лат. referendum — 
те, що має бути повідомлене) — всена-
родне опитування з найважливіших 
питань державного, суспільного жит-
тя, народне волевиявлення. Відповід-
но до Конституції України всеук-
раїнський референдум призначається 
Верховною Радою України або Прези-
дентом України відповідно до їхніх 
повноважень та за народною ініціати-
вою на вимогу не менш як трьох 
мільйонів громадян України, які ма-
ють право голосу, за умови, що підпи-
си стосовно призначення Р. зібрано не 
менш як у двох третинах областей і не 
менш як по сто тисяч підписів у кож-
ній області. До повноважень Верховної 
Ради України належить призначення 
всеукраїнського Р. про зміну території 
України (це питання вирішується 
виключно шляхом референдуму). Пре-
зидент України проголошує всеук-
раїнський Р. за народною ініціативою, 
призначає його з питань змін до Конс-
титуції України, які пропонуються 
Президентом України або не менш як 
двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України і за 
умови їх прийняття такою самою кіль-
кістю складу Верховної Ради. Р. не 
може проводитися щодо законопроек-
тів з питань податків, бюджету та ам-
ністії. Р. (можливість його проведен-
ня) часто використовують з політич-
ною метою та в політичних інтересах. 
У сучасній історії України тема Р. ви-
никала при обговоренні питань щодо 
збільшення (зменшення) повноважень 
Президента України, федеративного 
устрою держави, надання російській 
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мові статусу державної, членства Ук-
раїни в НАТО. У деяких регіонах, зок-
рема в Криму, проводилися опитуван-
ня, яким намагалися надати статус Р., 
однак юридичних наслідків вони не 
могли мати.

Основні чинні кодекси і закони України. — К., 
2003.

Ю. Бондар

Римський клуб (РК) — добре ор-
ганізована філія Комітету 300. Ство-
рений 1968 р., діє під егідою Органі-
зації Північноатлантичного договору 
(НАТО), і більшість функціонерів РК 
прийшли в нього з НАТО. Усі основні 
положення політики НАТО були сфор-
мульовані РК, а потім стараннями чле-
на Комітету 300 лорда Каррінгтона 
НАТО було поділено на дві фракції: 
політичну групу влади (ліві) і власне 
військову структуру.

За період з 1968 до 1972 р. РК пере-
творився на організацію, що об’єднує 
вчених “нової науки”, глобалістів, фу-
турологів та інтернаціоналістів різних 
напрямів. В основу доктрини нової ор-
ганізації покладено книгу організато-
ра та ідеолога РК Ауреліо Печчеї “Люд-
ські якості”, де він пише: “Вперше від-
тоді як християнський світ став на 
поріг першого тисячоліття, величезні 
маси людей перебувають в неспокійно-
му очікуванні наступу чогось невідо-
мого, що може повністю змінити їхню 
спільну долю… Людина не знає, що оз-
начає бути сучасною людиною… Люди-
на придумала казку про злого диявола, 
проте, якщо й існував колись злий ди-
явол, то це — сама людина… Тут ми 
маємо людський парадокс: людина 
потрапила в пастку своїх виняткових 
здібностей і досягнень… З тих пір, як 
людство відкрило “скриню Пандори” з 
новими технологіями, воно страждає 
від неконтрольованого приросту насе-
лення, манії зростання, енергетичних 
криз, фактичної та потенційної нестачі 
ресурсів, забруднення навколишнього 
середовища, ядерного божевілля та 
безлічі інших подібних халеп”.

Це повністю збігається з програмою 
дії “зелених”, які виникли значно піз-
ніше за підтримки того ж таки РК, 
щоб загальмувати й повернути назад 
промисловий розвиток. У широкому 
сенсі передбачувана програма РК охоп-

лює розробку й поширення постіндуст-
ріальних ідей, поширення контркуль-
турних рухів і звичок таких, як: нар-
котики, рок, секс, гедонізм, сатанізм, 
віщунство й “рух зелених”.

Упродовж трьох десятиліть Печчеї 
очолював “Економічну раду Атлан-
тичного інституту” й водночас був ви-
конавчим директором Fiat Motor 
Company, що належить Джованні Аг-
неллі. Слід зауважити, що Агнеллі є 
членом давньої італійської сім’ї з 
“Чорної Аристократії”, а також важ-
ливим членом Комітету 300. Він ві ді-
гравав важливу роль у розробці всіх 
проектів співпраці з Радянським Сою-
зом.

Багато дослідників вважають РК 
офіційним прикриттям організації 
змовників, що є союзом англо-амери-
канських фінансистів і старих сімей 
“Чорної Аристократії” Європи, особ-
ливо так званої аристократії Лондона, 
Венеції та Генуї. Таємниця їхнього ус-
пішного маніпулювання світом поля-
гає у здатності створювати й управля-
ти економічними спадами і депресія-
ми. Комітет 300 розглядає глобальні 
соціальні катаклізми й економічні де-
пресії як підготовку до значно серйоз-
ніших подій та основний метод ство-
рення безлічі груп людей в усьому 
світі, які в майбутньому стануть покір-
ними отримувачами “допомоги з без-
робіття”. 

РК має свої приватні розвідувальні 
агентства, а також доступ до Інтерпо-
лу, який контролює Девід Рокфеллер. 
З ним тісно співробітничали усі розвід-
служби США, КДБ і Моссад. РК має 
власні добре організовані політичні й 
економічні агентства. Саме вони нака-
зали Рейгану зберегти на посаді голови 
Федеральної резервної системи США 
Пауля Воркера, ще одного впливового 
члена Комітету 300.

Організатор та ідейний наставник 
РК Печчеї завжди заперечував існу-
вання національних держав. Він ствер-
джував, що вони гальмують прогрес 
людства й закликав до “колективної 
відповідальності”. Націоналізм як ра-
кова пухлина людства — це тема бага-
тьох його доповідей. Його друг Ервін 
Ласло 1977 р. написав доповідь під на-
звою “Цілі людства”. Доповідь стала 
важливою в сенсі подальших дослід-
жень РК. Вона є справжнім програм-

Римський клуб (РК)



478

ним документом, що містить випади 
проти промислового зростання й ур-
банізації. Ще один ідеолог РК Харланд 
Клівленд (посол США в НАТО) підго-
тував доповідь стосовно країн третього 
світу. У цій надзвичайно цинічній 
доповіді йшлося про те, що країни тре-
тього світу самі між собою мають вирі-
шити, яка частина населення повинна 
вижити, а яка — бути знищеною. Піз-
ніше Печчеї, використовуючи доповідь 
Клівленда, писав: “Зруйнований унас-
лідок політики протистояння трьох 
найбільших країн і блоків світу між-
народний економічний порядок тріс-
кається скрізь… Необхідно вдатися до 
відбору тих, кого слід врятувати, — це 
досить сумна перспектива. Проте, 
якщо, на жаль, події розвиватимуться 
саме в цьому напрямі, права приймати 
такі рішення не повинні належати 
лише кільком країнам, бо це дасть їм 
зловісну владу над життям голодую-
чих усього світу”.

Зі сказаного Печчеї випливає вся 
політика Комітету 300 — цілеспрямо-
ване знищення африканських націй 
голодом, що видно на прикладі країн, 
розташованих на півень від пустелі Са-
хара. Звісно, це огидний цинізм, бо 
Комітет 300 привласнив собі право од-
ноосібно розпоряджатися життям і 
смертю людей. Ці “некороновані воло-
дарі світу” повністю відкидають мож-
ливості промислового й сільськогоспо-
дарського прогресу, а замість нього ви-
магають аби весь світ підкорявся одній 
координаційній раді, маючи на увазі 
РК, заклади НАТО й Комітет 300, що, 
на їхню думку, і є Світовим урядом.

РК доручив перший “контракт з 
глобального планування” Массачусет-
ському технологічному інститутові, 
одному з головних дослідних інсти-
тутів Комітету 300. На чолі цього про-
екту стояли Джей Форрестер і Деніз 
Мідоуз. Підготовлена цими “дослідни-
ками” доповідь по суті мало відріз-
няється від проповіді Мальтуса, який 
стверджував, що природних ресурсів 
на всіх не вистачить. Доповідь Форрес-
тера й Мідоуза є відвертим обманом 
людства. У ній замовчується те, що 
творчий геній людини здатний щоразу 
знаходити розв’язання проблеми недо-
статності ресурсів. Наприклад, для 
створення природних ресурсів можна 
використати енергію холодного термо-

ядерного синтезу, позитивні результа-
ти дослідження якого вже так наляка-
ли Комітет 300.

Під контролем РК працюють сотні 
вчених, але Курт Левін заслуговує на 
особливу увагу через його роль у під-
ривній діяльності проти Ірану, Філіп-
пін, Південної Африки, Нікарагуа й 
Південної Кореї. Повалення шаха Іра-
ну відбувалося за планом, розробленим 
Куртом Левіним і Річардом Фальком 
під контролем Аспенського інституту, 
яким керував Роберт Андерсон.

Праця Левіна “Перспективи часу й 
моральний дух” є керівництвом з при-
гнічення морального духу націй та ок-
ремих лідерів. В інструкціях цього до-
кумента зазначається: “Один із голов-
них методів пригнічення морального 
духу за допомогою стратегії заляку-
вання полягає в точному виконанні та-
кої тактики: потрібно тримати людину 
в стані невизначеності щодо її поточ-
ного стану й того, що може очікувати 
її в майбутньому. Крім того: якщо час-
тота коливань між суворими дисциплі-
нарними заходами й обіцянками гар-
ного поводження, разом з поширенням 
суперечливих новин, роблять когні-
тивну структуру ситуації невизначе-
ною, то людина втрачає уявлення і 
впевненість у тому, приведе її якийсь 
конкретний план до бажаної мети чи, 
навпаки, віддалить від неї. За таких 
умов навіть ті особистості, які мають 
чіткі цілі й готові піти на ризик, вияв-
ляються паралізованими внаслідок 
сильних внутрішніх конфліктів щодо 
того, що їм слід робити”.

Програма РК застосовується як до 
окремих країн, так і до окремих осіб, а 
також до глав урядів. План Левіна — 
РК має на меті деморалізувати всіх 
нас, щоб ми врешті-решт беззаперечно 
сприймали все, що заплановано для 
нас, виконуючи накази РК. 

Сенченко М. І. Латентні структури світової 
політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Рівність (aguality) — 1) повна схо-
жість будь-чого за розмірами, якістю, 
достоїнствами тощо; 2) однакове ста-
новище людей у суспільстві за рівних 
політичних і громадянських прав. За-
галом виокремлюють два основних по-
няття Р. Перше — засадниче, згідно з 
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яким люди постають як рівні істоти 
(расова, етнічна, гендерна рівність 
тощо). Вважається, що в такому зна-
ченні термін “Р.” є складовою лібе-
ралізму. Друге поняття — розподіль-
че. Йдеться про узаконений рівний 
розподіл усіляких благ (економічних, 
соціальних, духовних), соціальних 
можливостей, політичної влади (со-
ціалістична рівність). У такому зна-
ченні термін “Р.” найчастіше вжи-
вається в егалітарних лівих ідеологіях. 
Зарубіжні політологи наполягають на 
тому, що квазіемпіричну рівність лю-
дей можна пов’язувати як із суто фі-
зичними рисами, наприклад, думкою 
Гоббса про рівну природну незахи-
щеність людини, так і з духовними ри-
сами, як-то: раціональністю чи мо-
ральністю. Нормативна вимога перед-
бачає, головним чином, чотири основні 
“сфери застосування”, що не зовсім не-
залежні одна від одної. Перша сфе-
ра — рівна повага у межах певної схе-
ми процесу ухвалення (моральних) на-
станов. У такому значенні вимога 
однакового ставлення — це вимога ви-
являти рівну повагу до думки кожно-
го, хто вимагає, наприклад, при утилі-
таристському підході, зважаючи на всі 
обставини, кожен повинен мати одна-
кове значення. Вважається, що це ос-
новна, але слабка концепція рівності, 
оскільки метою постанови може бути 
диференціація і нерівний розподіл. 
Друга сфера застосування може ґрун-
туватися на так званому об’єктивному 
ставленні, що представляє вимогу од-
накового розгляду однакових випад-
ків, хоча дотримання її не завжди дає 
одинакові результати. Третя сфера за-
стосування пов’язана з рівністю роз-
поділу. Йдеться про те, що рівне, одна-
кове до всіх ставлення одночасно ви-
магає, щоб кожен отримував і рівну 
частку певних благ. Четверта “сфера 
застосування” нормативної вимоги — 
це рівність результату. Рівне ставлен-
ня передбачає, що після процедури 
розподілу індивіди опиняються за од-
накових умов, беручи до уваги їхнє 
становище до розподілу та визначаючи 
відповідно до того становища кількість 
блага, яку треба дати кожному. У за-
рубіжній політичній науці загалом ви-
користовують два поняття Р.: перше 
(основоположне) пов’язане з розумін-
ням того, що всі люди є рівними істо-

тами; друге (розподільче), згідно з 
яким узаконюється значно рівніший 
розподіл економічних благ, соціаль-
них можливостей (і політичної влади). 
Окремо можна розглядати Р.: лібе-
ральну, демократичну, соціалістичну, 
гендерну, расову. Щодо Р. взагалі, іс-
нують такі основні типи критичних за-
уважень: перший — Р. — ідеал без-
змістовний, або зайвий; другий — цей 
ідеал суперечить іншим, ціннішим іде-
алам; тертій — різні ідеали Р. несуміс-
ні один з одним.

Енциклопедія  політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Малий етнополітологічний словник / 
О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005; Політологічний енциклопедичний 
словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Ан-
тонюка. — К., 2005; Халипов В. Ф. Власть: Крато-
логический слов. — М., 1997; Aristotle. The Politiss, 
trans. E. Berker. — Oxford, 1946; Bell D. On 
meritocracy end eguality. Public Interest 29 (1927), 
29–68; Lukas J. R.: Against eguality. In Bedau.

М. Головатий

Ротарі — неполітична неурядова 
організація суспільного служіння на 
місцевому, національному й міжнарод-
ному рівнях, що входить до складу 
міжнародної асоціації ділових людей і 
провідних спеціалістів (надалі імено-
ваний “Клуб”). Його основою є система 
ротаріанських клубів за місцем прожи-
вання. Член клубу одночасно входить 
у ротаріанський округ (District) і між-
народну асоціацію провідних бізнес-
менів і фахівців Rotary Inter na tional.

До теперішнього часу ротаріанські 
клуби виникли в республіках колиш-
нього СРСР — у Києві, Львові, Хар-
кові, Одесі, Донецьку, а також у Моск-
ві, Іркутську, Санкт-Петербурзі, Дуб-
ні, Єревані, Таллінні, Ризі, Вільнюсі, 
Якутську й Магадані. У Сибіру й на 
Далекому Сході кандидатами є Хаба-
ровський, Владивостоцький і Ново-
сибірський клуби. Виявили цікавість 
до Р. Красноярськ, Барнаул, Кемеро-
во, Єкатеринбург, Ангарськ.

Вищий орган Р. — з’їзд (Conven-
tion), який скликається щорічно в го-
ловних містах світу. З’їзд обирає Пре-
зидента й керівний склад Р.

Ротарі
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Комітет Rotary International вклю-
чає 15 осіб, які обираються на два 
роки. У підпорядкуванні Комітету пе-
ребувають Секретаріат і різні комісії. 
Секретаріат на чолі з Генеральним сек-
ретарем керує всією організацією й 
розпоряджається її фінансами.

Раз у два-три роки збирається Зако-
нодавча Рада, що є ротаріанським пар-
ламентом для обговорення пропозицій 
з’їзду й внесення виправлень у діючий 
Статут (Constitution).

Уся керівна діяльність здійснюєть-
ся на загальних засадах, при цьому 
обов’язкова щорічна змінюваність 
керівництва, починаючи із президента 
клубу й закінчуючи президентом 
Rotary International. Президенти клу-
бів зазвичай обираються таємним го-
лосуванням на три роки вперед для 
здійснення наступності й підготовки 
до керівництва клубом у “свій” рік. 
(Ротаріанський рік починається 1 лип-
ня й закінчується 30 червня.)

Ротаріанські клуби належать до 
певного округу, в який входять Аляс-
ка й частина Канади, європейські клу-
би колишнього СРСР — до Фінляндії 
(усього округів 5020) та інших країн.

Ротаріанські фонди формуються із 
внесків ротаріанців (від 50 дол. за рік з 
кожного члена) і пожертв, у тому чис-
лі відомих суспільних і політичних 
діячів. Серед відомих діячів, які зро-
били значні внески — А. Эйнштейн, 
Г. Манн, С. Цвейг, Р. Кент, Бер-
нард Шоу, Драйзер, Віллі Брандт, 
А. Азімов, Сароян, Легар, американсь-
кі президенти (починаючи з Тафта), 
американські астронавти.

Типовий сценарій засідання клубу 
“Ротарі”:

1. Привітальне слово президента 
(відповідальний за програму засі-
дання).

2. Представлення гостей-ротаріан-
ців з інших клубів.

3. Представлення гостей, запроше-
них ротаріанцями клубу.

4. Представлення почесних гостей.
5. Обмін вимпелами.
6. Найважливіші оголошення із 

справ клубу, в тому числі не-
закінчених раніше.

7. Дні народження, ювілеї, найваж-
ливіші сімейні події.

8. Огляд журналу “Ротаріанець” 
(один раз на місяць).

9. Власне програма засідання. По-
дання виступаючого (не більше 
ніж 25 хв з питаннями до нього).

10. Президент дякує виступаючого, 
вручає йому сувенір і повідомляє 
про програму наступного засідан-
ня.

11. Закриття засідання.

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная 
история масонства: Док. и материалы. — Т. 2. М., 
2000.

М. Сенченко

Румунізація — насильницьке за-
провадження румунської мови, куль-
тури, традицій. Політика Р. проводи-
лася на території Мараморощини, Бу-
ковини і частині Одеської області 
(Бессарабії) після збройної окупації 
румунськими військами українських 
земель у 1918 р. 

Перед Першою світовою війною Бу-
ковина і Мараморощина перебували у 
складі Австро-Угорської імперії, а при-
дунайські українські землі — Російсь-
кої. Після розвалу Австро-Угорщини і 
проголошення Західноукраїнської На-
родної Республіки (ЗУНР) Буковина і 
Мараморощина увійшли до її складу. 
Влада перейшла до утвореного 25 жовт-
ня 1918 р. Українського Крайового Ко-
мітету, який організував 3 листопада 
1918 р. велике народне віче у Чернів-
цях, на якому було прийняте рішення 
про входження Буковини до складу 
єдиної Української держави. 6 листо-
пада 1918 р. українська влада встано-
вилася на землях Буковини, населених 
переважно українцями. Президентом 
краю проголосили О. Лоповича. Однак 
уже 12 листопада 1918 р. румунські 
війська окупували Північну Буковину 
разом із Чернівцями. Тут 28 листопада 
1918 р. було сфабриковане рішення 
так званого Генерального Конгресу 
Буковини, що складався виключно 
з румунів, про об’єднання Буковини 
з Румунію. Згідно із Сен-Жерменсь-
ким мирним договором 1919 р. за Ру-
мунію визнавалася Південна Букови-
на, а за Севрським мирним договором 
1920 р. — і Північна Буковина. Проти 
таких рішень рішуче протестували 
офіційні представники ЗУНР та УНР. 
Подібної долі зазнали і придунайські 
українські землі. Центральна Рада ще 
в липні 1917 р. заявила про свої права 
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на них, коли українці надзвичайно ак-
тивно почали створювати там “Просві-
ти”, часописи, школи тощо. У січні 
1918 р., щоб не допустити приєднання 
цих земель до Румунії Центральна 
Рада направила туди свої війська. Од-
нак війна з більшовицькою Росією пе-
решкодила там закріпитись, у резуль-
таті чого край загарбала Румунія. За 
Паризьким договором 1929 р. західні 
держави віддали Румунії придунайсь-
кі українські землі, без врахування 
волі самого населення.

Румунська влада встановилася на 
українських землях після кривавого 
придушення багатьох виступів україн-
ців. Інкорпорація супроводжувалася 
встановленням надзвичайного стану і 
запровадженням політики Р. Особливо 
це яскраво позначилось на Буковині. 
Р. призвела до її глибокого політично-
го занепаду. Під владою Австрії Буко-
вина була автономною провінцією, а 
українці — її найчисельніша націо-
нальна група — мали порівняно силь-
не політичне представництво у Відні, 
широке місцеве самоуправління, роз-
винену систему україномовного шкіль-
ництва. Усе це було втрачене з анексією 
цього краю Румунією, буковинці стали 
найпригнобленішими народом. До 
1927 р. усі сліди колишньої автоном-
ності Буковини стерлися, а сам край 
уже розглядали як одну з румунських 
провінцій.

Своєю нетерпимістю до національ-
них меншостей Румунія перевершу-
вала навіть тогочасну жорстоку полі-
тику Польщі. На всіх українських 
те риторіях, окупованих Румунією, за-
боронялося розмовляти українською 
мовою, закривалися культурно-про-
світницькі заклади, газети та журна-
ли, українські школи. Масовими ста-
ли звільнення українців із місць пра-
ці. Українські назви населених 
пунктів і прізвища змінювали на ру-
мунські. Переслідувалась українська 
церква. Було румунізовано Чернівець-
кий університет і навіть українців не 
визнавали за окрему націю. В освітніх 
заходах 1924 р., скерованих на ру-
мунізацію шкіл, українців називали 
“громадянами румунського походжен-
ня, що забули рідну мову”. Відтак “ру-
муни”, які “загубили матірну мову”, 
мали давати освіту дітям лише в ру-
мунських школах.

Після брутальної Р. 20-х років збе-
реглося тільки міністерське розпоряд-
ження від 31 грудня 1929 р., яке нада-
вало право на введення дозволу лише 
кількох годин української мови на 
тиждень у школах з більшістю учнів-
українців. Однак 1933 р. скасували і 
його. 9 вересня 1934 р. усіх українсь-
ких учителів, які вимагали вивчення 
української мови, спеціальним розпо-
рядженням міністерства виховання 
Румунії звільнили з роботи “за вороже 
ставлення до держави і румунського 
народу”. В результаті політики Р. ук-
раїнська мова була забороненою у всіх 
навчальних закладах протягом усього 
періоду румунської окупації.

Для доведення того, що Р. прово-
диться на прохання місцевого населен-
ня Бухарест проводив сфальсифіковані 
переписи населення. Центральні і міс-
цеві органи влади відпрацьовували ме-
ханізми примушення українців визна-
вати себе румунами. Будь-який грома-
дянин Румунії міг проголосити себе 
румуном незалежно від своєї націо-
нальності і від того, чи знає він ру-
мунську мову. Так, перепис 1930 р. за-
реєстрував у Буковині 32 тис. румунів 
за етнічною належністю і 280,7 тис. 
румунів з українською рідною мовою. 
Українців за національністю зареєст-
ровано лише 248,6 тис., хоча на 1919 р. 
їх, за тією самою румунською статис-
тикою, становило 310 тис. осіб. Відтак, 
коли за австрійським переписом 
1910 р. українці були найчисленнішою 
нацією Північної Буковини, то за ру-
мунськими “переписами” першу пози-
цію посіли румуни.

Сприяла Р. українських земель 
політика Бухаресту щодо переселення 
на ці землі значної кількості румунсь-
ких колоністів і надання їм привілейо-
ваного становища порівняно з україн-
цями. 

Політика Р. призупинилася у 1940–
1941 рр., після встановлення на цих 
землях радянського режиму. Однак з 
поверненням у середині 1941 р. ру-
мунської влади вона продовжилась до 
1944 р., коли ці землі остаточно 
відійшли від Румунії до СРСР. З повер-
ненням румунської влади розпочалися 
репресії проти українців, яким у черв-
ні 1941 р. вдалося на короткий час від-
новити українську владу. Створюва-
лися концентраційні табори, прово-
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дилися масові судові процеси проти 
українських діячів, відновилася на-
сильницька румунізація українських 
земель. Відтак вкотре ліквідовувались 
українські школи, організації, навіть 
заборонялося вживати терміни “Ук-
раїна” і “українці”. 

У 60–80-х роках політика Р. продов-
жувалась на тих українських землях, 
що залишилися під румунським конт-
ролем — Мароморощині і частині Буко-
вини. Знову були закриті всі українські 
школи та ліцеї, заборонено Українську 
греко-католицьку церкву. Утиски під 
час прийому до вищих навчальних за-
кладів та на державні посади призвели 
до масової зміни українцями своєї на-
ціональності, відмови від рідної мови, 
зміни власних прізвищ. З 840 тис. ук-
раїнців Румунії у 1979 р. визнали свою 
етнічну належність лише 159 тис. На-
далі продовжувалася фальсифікувати-
ся національна та мовна статистика на-
селення. Аби зменшити чисельність 
української громади в Румунії, уряд 
Чаушеску, наприклад, офіційно запро-
вадив такі “національності”, як “гу-
цул”, “русин”, “хохол”. Тому за пере-
писом 1992 р. українське населення 
Румунії зменшилося ще більше — до 
66 тис. (хоча за неофіційними даними 
його щонайменше втричі більше).

Після революційних подій 1989 р. в 
Румунії розпочалося національне й 
церковне відродження українців, од-
нак іде воно дуже повільно через недо-
статню зацікавленість центрального 
уряду Румунії та місцевої влади, а та-
кож через недостатні зв’язки з Украї-
ною та майже повну відсутність в Ук-
раїні відомостей про історію, суспільне 
та релігійне життя українців. Через 
політику Р. українська община в Ру-
мунії є здебільшого пасивною.

Вегеш М. М.,  Горват Л. В. Нариси історії ук-
раїнців Мараморощини (Румунія) в 1918–1945 
роках / Ужгородський держ. ун-т. — Ужгород, 
1998; Буковина: Іст. нарис / Чернівецький держ. 
ун-т ім. Ю. Федьковича / В. М. Ботушанський (відп. 
ред.). — Чернівці, 1998; Субтельний О. Україна. Іс-
торія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука. — К., 1991.

В. Деревінський

Русифікація — штучно-насильни-
цький процес поступової і планомірної 
денаціоналізації та деетнізації на-
родів, що знаходилися під контролем 

Російської імперії і Радянського Сою-
зу, з метою їхньої асиміляції. Керував 
і спрямовував Р. заходи державно-гос-
подарський управлінський апарат, що 
послуговувався російсько-великодер-
жавно-шовіністичними принципами. 
Р. здійснювалася шляхом принижен-
ня всього неросійського і звеличення 
російського. Вона виявлялася у поз-
бавленні народу політичних прав, ви-
творенні різних перепон (і заборон) у 
вживанні рідної мови, функціонуванні 
етнічних шкіл, здійсненні видавничої 
діяльності та роботі засобів масової 
інформації, розвиткові літератури, 
мистецтва та етнічної культури вза-
галі. Складовою Р. була демографічна, 
культурна і територіальна експансія 
панівного російського народу. Нерідко 
для ефективнішого провадження Р. 
політики здійснювалися репресії щодо 
найактивнішої частини народу (перед-
усім його еліти) та масові депортації. 

Ідейно-політичною основою Р. були 
імперсько-експансіоністські устрем-
ління російської влади, що хотіла 
витворити нову світову імперію — 
“третій Рим”, велику всеслов’янську 
чи комуністичну державу. У зв’язку із 
цим висловлювався комплекс гасел. У 
часи Російської імперії існувало гасло 
“православ’я, самодержавство, народ-
ність”, а в роки СРСР — “партійність, 
класовість, народність”; замість “за-
гальноруського патріотизму” в СРСР 
запроваджується — “загальнонаціо-
нальна гордість людини”, замість “єди-
на і неділима” — “непорушний Ра-
дянський Союз”; замість “обрусе-
ния” — “зближення” і ціла низка 
інших синонімів. Відтак по-різному 
впроваджувалися Р. дії: якщо в Росій-
ський імперії Р. була відкритою дер-
жавною політикою, то в СРСР Р. дії 
формально засуджувалися, але фак-
тично здійснювалися за допомогою 
політики інтернаціоналізму.

В Україні політика Р., тобто посту-
пова асиміляція українців, запровад-
жується з другої половини XVII ст. і 
здійснюється впродовж всього часу іс-
нування Російської імперії на ук-
раїнських землях. Водночас із ліквіда-
цією системи самоврядування України 
відбувався наступ на культурно-еконо-
мічне життя української спільноти. 
Зокрема, в 1720 р. Петро І видає указ 
про заборону книгодрукування ук-
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раїнською мовою, а також вилучення 
україномовних текстів із церковних 
книг; 1729 — указ царя Петра II (вну-
ка Петра І), який зобов’язував перепи-
сати з української мови на російську 
всі державні постанови; 1753 — указ 
Катерини II про заборону викладання 
українською мовою в Києво-Моги-
лянській академії; заміна традиційних 
етнічних шкіл “народними школами” 
з російською мовою викладання; 
1769 — указ синоду російської право-
славної церкви про вилучення у насе-
лення українських букварів та ук-
раїнських текстів з церковних книг; 
1786 — заборона церковних відправ 
українською мовою, запровадження 
російської вимови церковно слов’ян-
ських текстів; 1800 — наказ Павла І 
про запровадження в Україні будів-
ництва церков у московському сино-
дальному стилі й заборона церковного 
будівництва у стилі козацького баро-
ко; 1862 — заборона недільних ук-
раїнських шкіл; 1863 — валуєвський 
циркуляр про заборону видання книг 
українською мовою; 1876 — заборона 
на друкування текстів українських пі-
сень і діяльність українського театру; 
1895 — заборона на видання українсь-
ких книг для дітей; 1908 — сенат 
Російської імперії визнав україномов-
ну культурну і освітню діяльність в 
Україні як таку, що загрожує безпеці 
Російської держави.

Із встановленням на українських 
землях радянського режиму політика 
Р. знайшла своє продовження. Хоча 
формально і юридично в СРСР визна-
валася рівність українців, української 
мови, культури тощо, однак фактично 
зберігалася дореволюційна вищість 
всього російського. Нерівність насад-
жувалася самим державно-адміністра-
тивним апаратом. Російська мова “ко-
мандних елементів” поступово запану-
вала над усім середовищем. Відтак 
досить швидко національне питання 
знову переростає в соціальне. У містах 
ще більше утверджується дух вищості 
російської мови та російської культу-
ри і зневага до мови і культури ук-
раїнської. Українська мова у міському 
побуті в певному смислі протистоїть як 
мова “нижчих” прошарків населення 
(двірників, прислуги, чорноробів, най-
маної робочої сили, рядового робітни-
чого складу особливо у передмістях) 

російській мові як мові “вищих”, 
“культурних” прошарків суспільства 
(“командири виробництва”, службов-
ці, інтелігенція). Українці, потрапля-
ючи в міста, через кар’єрний ріст, се-
редовище, швидко “забували” рідну 
мову, переходили на російську, чи го-
ворили каліченим суржиком. Якщо 
людина розмовляла виключно ук-
раїнською мовою, то це навіть могло 
поставити під сумнів її політичну ло-
яльність.

Внаслідок Р. українська культура в 
Україні не мала можливостей для пов-
ноцінного розвитку і зайняття належ-
ного їй місця у суспільстві. Вона не 
лише не стала провідною в Україні, а й 
навіть не зрівнялася з російською, за-
лишившись як її додаток. Переважна 
більшість робітничого класу, науково-
технічної, інженерної та іншої інтелі-
генції і взагалі міського населення за-
лишилося поза сферою української 
культури, яку для них цілком заміни-
ла російська. Це підтверджувалося як 
фактичним становищем української 
книжки, преси, школи, театру та ін-
ших, так і ступенем уваги, інтересу 
суспільства до української культури 
взагалі. Це підривало її і матеріально, 
і духовно, бо звуження кола читачів, 
слухачів, споживачів не просто ме-
ханічний процес, а складний ідейно-
політичний процес, який, з одного 
боку, звужує духовний потік до чита-
ча, з іншого — зменшує напругу зво-
ротного духовного струму до творців, 
не кажучи про те, що, таким чином, 
обмежується чисельність появи нових 
творчих сил у національній культурі, і 
дедалі більше цих сил йшло і в без того 
незрівнянно потужнішу російську 
культуру.

Політика Р. створювала різноманіт-
ні перешкоди у розвитку українських 
творчих особистостей. Грубим бюрок-
ратичним адмініструванням стриму-
валася і збіднювалася українська 
культура. Відбувалося “цькування ” 
не ординарних поетів, письменників, 
заборонялося друкування їхніх праць. 
Перешкоди чинилися розвиткові ук-
раїнського театру, музики, малярства, 
скульптури. Не кращою була ситуація 
з виробленням кінофільмів, які були 
або неякісними, або неукраїнськими. 
Збіднювалися минулі надбання ук-
раїнської культури, шляхом заборони 
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публікації праць відомих діячів, які 
творили в попередні десятиліття. Не 
друкувалися шедеври світової культу-
ри в україномовних перекладах.

Замовчуванням і стримуванням 
розвитку культури, переведенням її у 
розряд “шароварщини” владний ре-
жим хотів тримати її діячів під своїм 
контролем, показуючи суспільству, що 
вона немовби є відсталою, непривабли-
вою, нецікавою. Тобто прищеплювався 
комплекс неповноцінності.

Головні компоненти процесу Р. в 
Україні наступні:

1. Офіційне життя, офіційні відно-
сини; партійне, комсомольське, проф-
спілкове та інше суспільно-громадсь-
ке, господарське життя та економічні 
відносини; діловодство; армія. Велися 
вони, за деякими винятками, російсь-
кою мовою і сприяли денаціоналізації 
та деетнізації українців. 

2. Вища освіта, середня технічна 
освіта, професійне навчання за деяким 
винятком велися також російською 
мовою. Навчально-виховна діяльність 
не була наповнена українськими на-
ціональним змістом.

3. Середня освіта, середня школа. 
Відбувався процес зменшення ук-
раїнських шкіл, натомість збільшува-
лася кількість російських. У резуль-
таті цього у великих містах східного і 
південного регіонів взагалі не залиши-
лося українських шкіл. Сприяло 
цьому постанова Раднаркому УРСР і 
ЦК КП(б)У від 1938 р. про обов’язкове 
вивчення російської мови в неросійсь-
ких школах України та Закон Вер-
ховної Ради УРСР від 1959 р. про 
необов’язковість вивчення у школах 
України української мови (залежно від 
бажання батьків діти могли її не вив-
чати). 

В існуючих “українських” шко-
лах — міських і сільських, не вихову-
валася національна гідність і націо-
нальне почуття, не давалися елемен-
тарні усвідомлення своєї національної 
належності та пов’язаних із цим 
обов’язків, не забезпечувались нор-
мальні й об’єктивні знання рідної іс-
торії та рідної культури. В більшості 
панував той самий дух вищості росій-
ської культури і другорядності ук-
раїнської. Тому випускники шкіл Ук-
раїни значною мірою ставали невігла-
сами щодо української культури.

4. Дитячі садки, дитячі ясла були 
однією з найінтенсивніших ділянок Р. 
За невеликими винятками вони були у 
містах переважно російські. 

5. Культурно-освітні осередки, біб-
ліотеки. Існуючі чисельні гуртки ху-
дожньої самодіяльності у переважній 
своїй більшості не були пропагандис-
тами українського мистецтва. В їхній 
роботі, програмах (принаймні місь-
ких гуртків) або не було нічого ук-
раїнського, або вводили один чи два 
номери. Відсутньою була, за характе-
ром українського репертуару, сучасна 
естрада.

Мізерним був відсоток української 
періодики і книг як у профспілкових і 
відомчих бібліотеках, так і у вищих 
навчальних закладах і шкільних.

6. Преса, книга, друк, читацький 
ринок. Оскільки російський книго-
друк переважав український, відповід-
но на читацькому ринку переважала 
російськомовна продукція. Українсь-
ка продукція не популяризувалася на-
лежним чином, тому досить часто не 
задовольнявся на неї елементарний по-
пит. Однак це не впливало на збіль-
шення чисельності тиражів і наймену-
вань книг. Російські видання перева-
жали не лише кількісно, а й за своєю 
якістю. Цьому сприяло чимало при-
чин: переважно усі багатотомні нау-
кові праці виходили російською мо-
вою, а українською — в основному бе-
летристика, суспільно-політична та 
популярна література та ін.; краща 
матеріальна база і фінансові можли-
вості центральних союзно-російських 
видавництв; відтягнення ними кра-
щих кадрів із республік; різноманітні 
преференції влади тощо.

Стосовно ЗМІ також відчувалася 
“якісна нерівність”. Центральні газети 
інформували читачів про найновіші 
події з “першоджерел”, надходячи до 
більшості міст України у день випуску. 
Республіканські газети, не маючи в 
різних регіонах і за кордоном власних 
кореспондентів, подавали перекладну, 
часто запізнілу, обмежену інформацію, 
крім того, вони потрапляли до читачів 
більшості міст України з кількаденним 
запізненням. Відповідно мільйонні ти-
ражі російськомовних газет домінува-
ли на читацькому ринку України.

7. Переселенські заходи. Політика 
переселення полягала в заохоченні 
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росіян до переїзду в Україну і виселен-
ні українців. Вона проводилася під 
вивіскою “плідного обміну спеціаліс-
тами” між республіками. Відтак, коли 
внаслідок міграційного процесу в Ук-
раїну прибували величезні маси 
росіян, які мали збагатити її своєю 
майстерністю, така сама кількість ос-
вічених українців виряджалася на ро-
боту в інші частини СРСР (де вони не-
рідко ототожнювалися з росіянами). 
Ці гігантські демографічні зрушення 
мали за мету перемішувати народи 
СРСР і сприяти зростанню серед них 
спільної ідентичності. Варто зауважи-
ти, що росіяни взагалі виявляють ви-
разну схильність виїжджати зі своєї 
республіки. Експерти пояснюють це 
відносною бідністю російського села й 
повсюдно поширеним переконанням, 
що росіяни в неросійських регіонах за-
звичай отримують найкращі призна-
чення. Особливо улюбленим краєм для 
росіян є Україна: тут добрий клімат, 
порівняно високий рівень соціально-
економічного й культурного розвитку, 
знайома культура та мова. Міграційні 
процеси спричинилися до значного 
збільшення числа росіян, які мешка-
ють в Україні. 

Р. перешкоджала нормальному, 
природному розвитку будь-якого наро-
ду, в тому числі українського. Залиш-
ки русифікації стоять на заваді кон-
солідації, виробленню національної 
самосвідомості українського етносу. 
Та Р. не спинила процес розбудови ук-
раїнської нації. Два покоління тому 
більшість східних українців ще нази-
вали себе “малоросами”, “хохлами” чи 
“місцевими”, одне покоління тому ба-
гато західних українців визначали 
себе лемками, гуцулами, чи русинами, 
тобто в термінах регіональної культу-
ри. Нині їхні діти й онуки самі прого-
лошують себе українцями. Навіть не-
українці, які раніше були значним ре-
зервуаром збільшення чисельності 
росіян в Україні, стають українцями. 
Наприклад, поляки, що залишилися в 
Україні, виявляють тенденцію до іден-
тифікації себе з українцями. Багато 
росіян, які прожили тут протягом 
кількох поколінь, також розвинули в 
собі сильне почуття територіального 
патріотизму. 

Таким чином, Р. призводить до по-
рушення рівноправності націй і ет-

носів, їхньої мови, культури, тради-
цій, прав і свобод; спричинює денаціо-
налізацію і деетнізацію спільнот, що 
негативно впливають на спокій у сус-
пільстві і міжнародній арені.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — 
К., 2005; Етнічний довідник: У 3 ч. / НАН України; 
Ін-т соціології / В. Євтух (голов. ред.). — К. — Ч. 1: 
Етнічні меншини в Україні; Мала енциклопедія ет-
нодержавознавства / НАН України; Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького / Ю. І. Римаренко 
(ред.). — К., 1996.

В. Деревінський

Русофобія (від грец. phobos — 
страх, побоювання) — негативне від-
ношення до росіян, їхньої культури, 
держави тощо, що побутує на основі 
різноманітних стереотипів та уперед-
жень, утворених, в основному, через 
гіперболізування негативних рис їх 
національного менталітету, традицій, 
діяльності. Р. є одним із видів етно-
фобії. Вона виражається також у по-
нятті “кіріофобія” стосовно іммігран-
тів із країн колишнього СРСР, які “не 
знайшли” себе на своїй батьківщині. 
Уперше термін “Р.” був застосований 
Ф. Тютчевим у зв’язку з появою анти-
російських настроїв у Європі після 
придушення російськими військами 
революції 1848 р. в Угорщині. Вияви 
Р. з’являюся у європейців через не-
сприйняття побутуючих у давній Мос-
ковській Росії жорстоких, деспотич-
них традицій, що різко контрастували 
із загальноприйнятими європейськи-
ми цінностями. Залежно від системи 
правління і дій у тому чи тому століт-
ті, змінювалося і саме сприйняття 
росіян іноземцями. У Росії до 1917 р. 
Р. звично виявлялася у локальних 
формах і настроях мусульманського 
населення, де етнічні антипатії до 
росіян доповнювалися релігійними. У 
сучасному житті Р. тенденції виявля-
ються на території самої Російської 
Федерації — на Північному Кавказі, 
що насамперед зумовлено чеченською 
війною, в обмежених обсягах у мусуль-
манських республіках Поволжя, Туві, 
а також у багатьох інших країнах. Де-
які представники національних мен-
шин Росії находять у Р. аргументи для 
самозбереження і захисту своєї куль-
тури. Як певним концептом Р. широко 
послуговуються російські шовіністи 
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ідеологи. У суспільстві підтримується 
міфологема, начебто Р. — один із про-
відних напрямів у практичній діяль-
ності та світогляді російських демок-
ратів або те, що росіян послідовно 
утискають за межами Росії, особливо в 
колишніх республіках СРСР. Спеку-
ляція на загрозі Р. стає своєрідним інс-
трументом згуртування російського 
суспільства. Російські шовіністи часто 
називають русофобами всіх, хто тією 
чи іншою мірою критикує російську 
державу або російський народ. Носієм 
Р. може бути як іноземець, так і росія-
нин. Спричинити Р. у росіян може 
складна й неоднозначна їх національ-
на самосвідомість, не ідентифікуюча 
їх із російським народом. Усунути ви-
яви Р., як і будь-якої іншої фобії, мож-
ливо через налагодження взаємного 
діалогу, демократизації суспільства, 
дотриманні прав особи і етнічної спіль-
ноти.

Нетерпимость в России: старые и новые фобии 
/ Под ред. Г. Витковской и А. Малышенко. — М., 
1999; Политическая энциклопедия: В 2 т. / 
Г. Ю. Семигин (пред. науч.-ред. совета) — М., 
2000. — Т. 2; Мала  енциклопедія етнодержа-
вознавства / НАН України; Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького / Ю. І. Римаренко (ред.). — К., 
1996.

В. Деревінський

Рутенство (від рутенці — офіційна 
назва в Австро-Угорській монархії ук-
раїнського населення Буковини, Гали-
чини та Закарпатської України) — по-
няття, яким позначували наприкінці 
ХІХ — у першій половині ХХ ст. пси-
хологічний тип етносоціальної спіль-
ноти та особистості цієї спільноти — 
українського населення (головним чи-
ном інтелігенції) Австро-Угорської 
імперії. І. Франко писав, що основою 
Р. “...треба вважати буржуазні (мі-
щанські) інстинкти. Тип буржуа, що 
панує серед західноєвропейської ін-
телігенції, не виробився серед галиць-
ко-руської інтелігенції, не запанував 
іще гордо та самовладно, але прикме-
ти, характеристичні для буржуа, яв-
ляються, хоч і вроздріб, і розростають-
ся чимраз сильніше. Осібники, визна-
чені тими прикметами, не знають іще 
їх суті, хоч і носять їх у собі. Вони не 
можуть критися зі своїми інстинкта-
ми, хоч ті інстинкти ще не доросли до 

такої сили, аби могли виявляти себе 
визначними вчинками. Воно (рутенст-
во. — В. Я.) — перехідний тип, що за-
значає епоху розкладу та перевороту 
суспільного”. У нарисах “Молода Ук-
раїна” І. Франко також вказує на нега-
тивні риси цього типу особистості, які 
полягають в консерватизмі, знеохо-
ченні до національної проблематики, 
подій суспільного життя поза межами 
Австро-Угорщини. З 50-х років ХХ ст. 
замість терміна “Р.” частіше вживаєть-
ся термін “галичанство”.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови. — Київ; Ірпінь, 2005; Возняк М. С. З жит-
тя і творчості Івана Франка. — К., 1955; Франко І. 
Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1978. — Т. 15: Рутенці. Типи 
галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. минулого 
віку.

В. Ятченко

Рух за демократію і справедли-
вість у Чаді — повстанське угрупо-
вання племені Табу в державі Чад. 
Сформоване ще в 70-х роках на базі од-
нієї з фракцій Чадського фронту націо-
нального визволення Frolinat. Органі-
зувало бойові дії з метою повалення 
уряду. Пізніше, розколовшись на кіль-
ка фракцій (груп), по-справжньому 
виявило свою активність з початку 
2000 р. Чисельність військових угру-
повань організації невідома. Співпра-
цює зі спорідненими організаціями 
(наприклад, Національний рух/фронт 
за оновлення Чаду), має підконтрольні 
ЗМІ, в тому числі сайти в Internet.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер Нес-
та Х. Всемирная революция. Заговор против циви-
лизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 2001; 
Колеман Джон. Комитет 300. Тайны мирового пра-
вительства. — М., 2001; Кузьмич А. Заговор миро-
вого правительства. — М., 1994; Менли  Палмер 
Хоп. Энциклопедическое изложение масонской, 
герметической, каббалистической и резенкрейце-
ровской символистической философии. — Новоси-
бирск, 1993; Марамарко  Микеле. Масонство в 
прошлом и настоящем. — М., 1990.

М. Головатий

Рухи політичні — масові рухи, ме-
тою яких є політичні цілі, однак такі, 
що не мають достатньо чіткої організа-
ційної структури, фіксованого індиві-
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дуального членства. Ідейно-по літичні 
орієнтації Р. п. набагато ширші й роз-
митіші, а мета набагато вища і конк-
ретніша, ніж у політичних партій.

Єдина програма у Р. п., звичайно, 
відсутня. Р. п. різняться: соціальними 
джерелами (робітники, селяни та ін.); 
ідеологічною спрямованістю (комуніс-
тичні, соціал-демократичні, лібераль-
ні, анархічні, консервативні та ін.); 
статевовіковими ознаками (жіночі, чо-
ловічі, молодіжні, ветеранські та ін.); 
національним складом і орієнтацією 
(інтернаціональні, національно-виз-
вольні, національно-сепаратистські, 
антирасистські та ін.). Відмінними оз-
наками Р. п. є: масовість, добровіль-
ність, відсутність фіксованого членс-
тва, домінування стихійності тощо. Як 
правило, багато Р. п. з часом є фунда-
ментом, основою для формування полі-
тичних партій, а останні, щоб розши-
рювати свій вплив на маси, стають ор-
ганізаторами Р. п.

Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006; Голова-
тий М. Ф. Соціологія політики: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. — К., 2003; Основи демократії: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2002; 
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; 
Политологический  словарь: В 2 ч. — М., 1994; 
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і 
переробл. — К., 2004; Політологічний словник: 
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Рух ісламського братства Мара-
нао — бойова група на Філіппінах. 
Створена в 1998 р. на основі розколь-
ницької фракції Ісламського фронту 
визволення Маро. Знаходиться під 
впливом концепцій радикального ісла-
му. Чисельність — невідома. На ра-
хунку Р. і. б. М. — сутички з поліцією, 
контрабанда, продаж наркотиків, пе-
ріодичне захоплення заручників тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Рух ісламської революції Аф-
ганістану — військово-політичне уг-

руповання. Створено в 1978 р. на тери-
торії Пакистану (провінція Белуджис-
тан) пуштунськими племенами і 
релігійними авторитетами, колишні-
ми офіцерами королівської армії. За 
ідейно-релігійними ознаками — орга-
нізація, що належить до традиціона-
лістської течії ісламу. Брала активну 
участь у 1979–1992 рр. у бойових діях 
проти радянських військ. Після 1994 р. 
фактично була розгромлена, хоча з 
2001 р. були помітними спроби поно-
вити діяльність організації. З моменту 
створення угруповування налічувало 
близько 25 тис. учасників і потужне 
озброєння, бронетехніку та артилерій-
сько-мінометні системи.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Рух революційних лівих (Чи-
лі) — лівоекстремістське міське пар-
тизанське угруповання. Створене в 
1965 р. студентами університету 
м. Консепсьон. З 1967 р. угруповання 
займалося терористичною діяльністю 
в межах реалізації концепції народної 
війни. Співробітничало з режимом 
С. Альєнди. З 1973 р. перейшло в під-
пілля, а в 1986 р. — розкололося і всі 
організаційні структури організації 
були законсервовані. Ознаки вторин-
ної активності були поміченими на-
прикінці 90-х років. Нині чисельність 
і керівництво Р. р. л. невідомі, хоча є 
дані про нелегальне існування філіалів 
угруповання, в тому числі у США.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Рух революційної дії — лівомарк-
систське повстанське угруповання. 
Створене в 1989 р. місцевими випуск-
никами радянського Університету 
дружби народів (м. Москва). Мало 
міське і сільське крило. Намагалося 
розгорнути партизанський рух. До по-
чатку 80-х років урядовими силами 
Р. р. д. було практично знищено. Нині 
про організацію мало що відомо, а ко-
лишні її учасники, нібито, увійшли до 
складу інших організацій.

Рух революційної дії
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Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Рух Шрі Чаітанйа Сарасват 
матх — сучасна орієнталістська течія, 
різновид вайшнавізму, засновником 
якого є Шріла Бгакті Ракшак Шрідгар 
Дев-Госвамі Магарадж (1895–1988) з 
Індії. Рух не має чіткої ієрархічної 
структури. Проповідники підпорядко-
вуються своєму Гуру — Шрілі Говінні 
Магараджу (нар. 1929) і здійснюють 
проповіді, подорожуючи різними краї-
нами світу. Основними священними 
текстами послідовників руху є Багават 
Гіта, Шрамат — Бгагаватам і Чаітан-
та — Чарітамріта. Згідно з вченням 
руху, існує два потоки буття — ма-
теріальний (світський) і духовний 
(трансцендентний). У наш час надмір-
на захопленість першим. Звідси за-
вдання — залишити цю течію і ввійти 
до сфери трансцендентного буття. Вір-
ний шлях до цього — оспівування Свя-
тих імен, в які Господь уклав усю свою 
силу. Такий спосіб називається мага-
мантра, коли через звукові вібрації 
своєрідно поєднуються цей світ і світ 
трансцендентний. Магамантра має 
вигляд: Харе Крішна, Харе Крішна, 
Крішна, Крішна, Харе, Харе, Харе 
Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, 
Харе, де ім’я Крішна означає “всепри-
ваблюючий”, Рама — “тієї, що прино-
сить радість”, а Харе — звертання до 
енергії відданого служіння Шрі Кріш-
ні. Послідовники мають бути наступ-
никами Садгана-Бгакті — практики 
впорядкованого відданого служіння, 

яка включає в себе дев’ять видів діяль-
ності: 1) слухання про Господа; 2) ос-
півування святих імен Господа; 3) зга-
дування Господа; 4) служіння його 
Стопам Лотоса і його відданим; 5) пок-
лоніння Божеству; 6) вознесіння моли-
тов; 7) прийняття положення слуги 
щодо Господа; 8) служіння Шрі Кріш-
ні як другові; 9) повне присвячення 
себе Господові. Зміцнення відданості 
Шрі Крішні має сприяти шаранагаті, 
яке включає такі складові: а) прийнят-
тя всього добродійного для Крішни; 
б) переконаність, що Крішна — і тільки 
він — захистить нас; в) тверда віра в те, 
що Крішна — єдиний Зберігач і Воло-
дар усього; г) відсутність егоїстич них 
бажань; д) усвідомлення себе жалюгід-
ною нікчемною душею. Життєва пози-
ція  послідовників Р. Ш. Ч. С. м. — ми 
йдемо у цьому світі шляхом народжень 
і смертей. Ми народжуємося, потім — 
вмираємо аби знову народитися слуга-
ми Господа Крішни. Звідси наше праг-
нення, мета і програма — повернутися 
додому, у світ служіння.

Центри руху відкриті у 50 країнах 
світу, найбільші з них знаходяться в 
Індії, США, Англії, Іспанії, Мексиці, 
Бразилії, Росії. В Україні діє дві гро-
мади руху. У 2003 р. Шріла Говінда 
Магарадж відвідав Україну з місією: 
“Любов до Святого Імені, милосердя до 
живих створінь і служіння Вайшна-
вам”.

Бхагават-Гіта як вона є. — 1990; Дудар Н., Пи-
липович Л. Нові релігійні течії в Україні. — К., 2000; 
Пименов А. В. Возвращение к дхарме. — М., 1998.

А. Черній 

Рух Шрі Чаітанйа Сарасват матх
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Самовизначення національне — 
право нації на утворення власної 
держави; універсальний принцип ви-
рішення національного питання. Пи-
тання, що торкаються національно-
 державного устрою, прав людини та 
на роду, так чи інакше пов’язані з на-
ціональним самовизначенням неза-
лежно від того, стосується це числен-
ної чи нечисленної нації, групи чи 
окре мої особи. С. н. — необхідна умова 
життє стверд жен ня нації як історично 
певної спільності людей. Відсутність 
самостійної державності та національ-
на залежність виступають гальмівни-
ми чинниками національного самовиз-
начення, породжують драматизм у 
міжнаціо наль них відносинах, підніма-
ють пригноблені нації на боротьбу за 
своє визво лення. Потяг до національ-
ної свободи, незалежності, створення 
самос тій ної держави є найважливі-
шим принципом національного само-
визначення.

С. н. має кілька рівнів: право особи 
на особисту національну самоіденти-
фікацію; вільний вибір державно-на-
ціональних утворень, національно-те-
ри торіальної автономії відповідно до 
волі населення; право на культурно-
національну автономію. Кожна нація 
накопичує свій досвід соціальної адап-
тації до певного природного середови-
ща, має свою систему природ ного ко-
ристування та ресурсозбереження, свої 
трудові навички виготов лення та ви-
користання предметів побуту, одягу, 
житла, духовні цінності. Народ має 
свою соціальну пам’ять, яка зберігає 
інформацію про героїчні, драматичні 
та трагічні події історії. У цій пам’яті 
фіксується минуле на роду та його істо-
ричне право на самобутню соціальну 

творчість. Усі вони пов’язані цілою 
системою чинників, у тому числі осо-
бистим і груповим реальним досвідом 
міжнаціонального спілкування. Цей 
досвід у різній формі закодовано в со-
ціальній пам’яті населення. Є спроби 
зобразити менталітет, скажімо, ук-
раїнської нації як відповідне поєднан-
ня західного, або — його абсолютиза-
ція аж до національної винятковості.

Такий підхід до С. н. відповідає за-
гальній декларації ООН і міжнарод-
ним пактам. Однак не слід плутати су-
веренні права народів, людини з дер-
жавним суверенітетом, поширюючи 
його на адміністративно-територіальні 
утворення — від області до сели-
ща включно. Спокусливий популізм, 
спрощеність та інше інколи виклика-
ють чвари в регіонах, конфлікти між 
“суверенами”, нездорові спекуляції, в 
тому числі й на національному ґрунті. 
Подібного ґатунку “суверенізація” — 
це, зрештою, шлях до розчленування 
української нації, України.

Поняття “соціально-політична су-
веренізація” означає, що процес суве-
ренізації має ще один “зріз” — визна-
чення історичних об’єктів, яким нале-
жить суверенізуватися у спільному 
житті. Це, зокрема, індиві ду альності 
(особи, окремі громадяни, люди); со-
ціальні групи людей; політич ні та гро-
мадські асоціації (партії, громадські 
рухи, союзи, угруповання); історичні 
спільності людей (роди та родові утво-
рення, племена, народ ності, нації); на-
роди (населення країни, соціально-
політичні утворення), громадські сус-
пільства.

Сама ж суверенізація історичних 
об’єктів здійснюється в основних сфе-
рах суспільного життя — економіці, 
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політиці, культурі. Кожна із цих сфер 
суспільного життя людей складається 
з трьох умовних “елементів”: по-пер-
ше, ставлення людей до економічних, 
політичних, культурних та етнополі-
тичних потреб, інтересів, проблем, 
цілей і завдань суспільного розвитку; 
по-друге, поглядів людей на свої відно-
сини у зазначених сферах; по-третє, 
установ (інституцій), що фіксують уже 
налагоджені та стимулюють нові фор-
ми відносин людей у таких потребах.

Особлива роль у процесі сувереніза-
ції історичних об’єктів належить дер-
жаві, яка визначає модель конститу-
ційного ладу, в межах якого здійсню-
ють свою діяльність особи, народи; 
наділяє своїх громадян юридичними 
правами, громадськими свободами та 
відповідальністю; визначає характер 
та форми власності у суспільстві і 
способи приватизації та регулює взає-
мо зв’язки суспільства, виробництва і 
природи; розробляє тип і способи взає-
мин народу та громадянського суспіль-
ства з міжнародно-зовнішнім середови-
щем; включає представників народу 
(народів) до всіх своїх структур та ад-
міністративної управлінської ієрархії.

Здійснюючи завдання етнонаціо-
нального відродження, варто керува-
тися об’єктивними критеріями, які 
сприяють С. н. Серед них: дедалі біль-
ша інтеграція та інтернаціоналізація 
усіх сфер суспільного буття людини, 
які роблять практично неможливим 
існування якихось “чистих” етносів, 
народів, “суто етнічних” держав, суве-
ренітету; етнічна та етноісторична 
солідарність народів, що синхронно 
“втягнуті” в процес національно-полі-
тичної суверенізації, яка не знає полі-
тико-ідеоло гічних кордонів і табу; 
внутрішню згуртованість політично 
активних кіл народів, що населяють 
країну, зворотно пропорційна тискові 
будь-яких негативних зовнішніх, полі-
тичних і геополітичних чинників. Ці 
критерії менш за все спираються на 
абстрактний “історичний менталітет 
народів” — вони діють осучаснено і з 
їхньою силою будь-яка офіційна полі-
тика має детерміністськи рахуватися.

Стосовно народів, етносів — йдеть-
ся про “політичне самовизначення”, 
або “самосуверенізацію” в процесі гро-
мадсько-політичної діяльності, шля-
хом вироблення “в низах” моделей і 

форм самоврядування під час вибор-
чих кампаній і референдумів, через 
політичні та соціальні революції, са-
мовизвольні війни та ін. Причому 
спроби буквалістського відродження 
минулого в умовах якісно нової істо-
ричної епохи, за життя нових вікових 
поколінь з новими етико-політичними 
та культурологічними критеріями 
(“жити по-новому”) все ж непослідовні 
й недоречні — “відтво рення без змін та 
перекручень” вікового досвіду давньо-
київських часів українського ренесан-
су, “слобожанського повітово-земсько-
го самовря дування” часів Наталки 
Полтавки, “вільної гри” ринкових сил 
часів “за пана” у Прикарпатті.

Побудова української держави поп-
ри все інше мала б, з одного боку, по-
долати відчуженість громадян від вла-
ди, від реальної участі в управлінні 
дер жавними та суспільними справами; 
з іншого, зменшити до мінімуму 
розрив між офіційно проголошеними 
принципами та практикою полі тич-
ного процесу. Важливо подолати тяж-
кі наслідки союзного відомчого ко-
лоніалізму, коли ігнорувалися націо-
нальні інтереси, специ фічні способи 
національно-трудової діяльності, гос-
подарські традиції, виявлялася повна 
зневага до місцевих природно-кліма-
тичних умов, в яких формувалися іс-
торичні традиції української нації, на-
роду України.

Українська держава мала б подола-
ти дегуманізм тотально-бюрокра тичної 
системи з її повною негоцією окремої 
особи, що знайшло своє відо браження 
і в соціальній сфері. Важливо звернути 
увагу і на проблему суб’єктивних і 
об’єктивних чинників, що слугують 
гарантом незалежності України, сти-
мулом процесів національного само-
визначення, етнічної самосвідомості.

Потреба у політичній суверенності 
народу, повновладність у вирішенні 
питань свого життя — це і є субстан-
ційний компонент національного інте-
ресу, а сама свобода національного 
самовиз начення важливим напрямом 
реалізації прав людини.

С. н. розглядається з урахуванням: 
а) ставлення до своєї національності; 
б) ставлення до іншої нації, що само-
визначається; в) субординації соціаль-
но-політичного та С. н., пріоритетності 
загальногромадянських цінностей що-

Самовизначення національне
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до потреб і цінностей інших націй. 
Саме тут і з’являються національно-
егоїстичні настанови, потяг принести 
користь для своєї національності, ви-
даючи реалізацію своїх національних 
інтересів за норму та водночас, вважа-
ючи ненормальним потяг інших на-
родів до задоволення своїх націо-
нальних потреб. Наприклад, М. Бер-
дяєв свого часу дорікав українцям і 
білорусам за те, що вони заявили про 
свої права на самовизначення.

Співвідношення соціально-політич-
ного та С. н. полягає в тому, що воно 
враховує альтернативність процесу 
само виз начення нації, який залежить 
від того, наскільки у середовищі нації, 
що самовизначається, спрацьовує ме-
ханізм масової свідомості, що засуд-
жує протиставлення людей за їхньою 
національною ознакою, наскільки 
ефективно діють заборонні санкції гру-
пової суспільної думки проти шовініз-
му в суспільстві та серед нації, що са-
мовизначається. Тому політичне та 
психологічне відокремлення людей за 
їхньою національною ознакою варто 
доповнити загальною суспільною дум-
кою, яка засуджує антигуманізм у 
будь-яких виявах, зокрема в етнона-
ціональній сфері.

Внаслідок цього створюється мож-
ливість такого варіанту самовиз на-
чення народів, коли діє внутрішньона-
ціональне визнання рівності народів. 
Тобто принцип самовизначення нації 
спрацьовує в гуманістичному варі анті 
не шляхом знецінення норм і принци-
пів гуманізму в національному питан-
ні лише в ситуаціях внутрішньонаціо-
нального, соціально-політич ного само-
визначення сил, що дотримуються 
гуманістичних ідеалів. Тобто самовиз-
начення національне містить у собі 
максимум демократії та мінімум шо-
вінізму. Його позитивні якості реалі-
зуються, якщо волю нації виражають 
політичні та соціальні сили, що не шу-
кають привілеїв для своєї нації за ра-
хунок інших.

С. н. — складний, багатоаспектний, 
неодно значний акт, постійно діючий 
феномен, пов’язаний з вибором мотивів 
діяльності у взаємодії з іншими етноса-
ми. У структурі цієї діяльності: вибір 
державного буття народів (об’єднання 
в одну державу, утворення самостійної 
чи союзної, конфедеративної держави, 

економічного та зов нішньополітичного 
союзу держав), сукупність суспільних 
інтересів, специфічні ефекти, націо-
нальність, вибір шляхів і методів їх ре-
алізації, потяг утвердити національну 
гідність народу.

Етнічний довідник: У 3 ч. — К., 1997. — Ч. 1: По-
няття та терміни; Міграційні процеси в сучасному 
світі: світовий регіональний виміри: (Понятійний апа-
рат, концептуальні підходи, теорія та практика): Ен-
цикл. / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Рима-
ренка. — К., 1998; Короткий оксфордський словник 
політичних термінів / За ред. І. Макліна, А. Макміла-
на. — К., 2005; Україна — етнонаціональна палітра 
суспільного розвитку: Слов.-довід. / Ю. Римаренко, 
О. Картунов, І. Курас та ін. — К., 1997.

С. Бойко 

Самоізоляції політика — курс, 
дії, спрямовані на обмеження контак-
тів, взаємодії будь-кого з будь-ким у 
суспільно-політичній сфері. У ХVII–
ХІХ ст. значного поширення набула 
С. п. державна, яку проводили Китай, 
Японія, Корея та інші держави, нама-
гаючись законсервувати, зберегти існу-
ючі феодальні порядки. Така політика 
привела ці та інші країни до політич-
ного відставання від провідних євро-
пейських країн, які робили все для 
того, щоб режим самоізоляції перестав 
існувати. У ХХ ст. багато соціалістич-
них країн та СРСР намагалися обмежу-
вати свої міжнародні контакти. Ці об-
меження в СРСР набули максимальної 
самоізоляції країни, її громадян у по-
воєнний період правління Й. Сталіна, 
коли фактично унеможливилися за-
рубіжні поїздки радянських громадян, 
жорстко регламентувався в’їзд, пересу-
вання країною зарубіжних громадян, 
обмежувалася зовнішня торгівля, мак-
симально існувала шпигуноманія. Ос-
таннім часом (ХХ — початок ХХІ ст.) 
яскравим прикладом С. п. були Північ-
на Корея, Албанія та інші країни.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2003.

М. Головатий

“Світовий форум” (Фонд Горбачо-
ва) — спеціальний фонд для підтрим-
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ки міжнародної діяльності колишньо-
го пре зидента СРСР М. Горбачова. 
Створено в 1992 р. Штаб-квартира цієї 
ор га нізації розміщується на Західному 
побережжі Тихого океану, в Сан-Фран-
циско (США), на вулиці з характерною 
назвою “Масонська” (Masonic street), 
на території колишньої військової бази 
США “Президіо”. З 1995 р. фонд отри-
мав нову назву — “Сві товий форум” 
(СФ). Створення й подальший розви-
ток цієї організації безпосередньо 
пов’язаний з діяльністю такої мон-
діалістської структури, як Рада між-
народних відносин, а також зі спец-
службами США. 

Рішення про створення Фонду Гор-
бачова було прийнято на Раді міжна-
родних відносин. Проте цікавою є пе-
редісторія його створення. Нап рикінці 
1991 р. два члени РМВ Д. Гаррісон і 
А. Воссбрік отримали завдан ня сфор-
мувати спеціальну організацію, яка 
була б прикриттям підривної політики 
США на території колишніх республік 
СРСР. Ця організація отримала назву 
Міжнародної асоціації іноземної полі-
тики, вона була заре єстрована Агентс-
твом США з міжнародного розвитку 
як приватне добро вільне підприємс-
тво, що “сприяє переходу до демок-
ратії та ринкової економіки колишніх 
радянських республік”. Діяльність 
асоціації полягала в тому, щоб органі-
зовувати транспортування гуманітар-
них вантажів до Росії та Грузії. Через 
цю організацію Міністерство оборони 
США направляло до Росії на своїх 
транспортних військових літаках про-
довольство, медикаменти, спи саний 
одяг і обмундирування. Користуючись 
тим, що літаки ніхто не огля дав, а лю-
дей, які супроводжували їх, пропуска-
ли без віз та обліку, ЦРУ і військова 
розвідка США переправили до Росії 
чимало своїх агентів і спеціальної тех-
ніки.

Майже через три місяці після ство-
рення асоціації Д. Гаррісон і А. Вос-
сбрік отримали дозвіл колишнього 
президента СРСР М. Горбачова на ство-
рення фонду його імені. Нова організа-
ція виникла фактично на базі персона-
лу Міжнародної асоціації іноземної по-
літики.

Новий керівник Фонду М. Горбачов 
здійснив поїздку до США, де, виступа-
ючи перед різними аудиторіями, заяв-

ляв, що з падінням СРСР світ увійшов 
у якісно нову еру свого розвитку, що 
означало перемогу нової глобальної 
цивілізації. Він старанно відпрацьо-
вував гроші, які виді лялися фонду, за-
являючи, що зробить усе мо жливе для 
створення “нової інтегрованої глобаль-
ної цивілізації”, яка б управлялася з 
єдиного центру. Зустрічаючись з різ-
ними високими посадовцями США і 
Європи, Горбачов старанно визначав, а 
точніше, наслідував чи ви конував пла-
ни Світового уряду зі створення систе-
ми однополярного світу.

Саме Фонд Горбачова у 1993 р. опі-
кувався створенням між народної ор-
ганізації, яка б взяла під свій контроль 
усі релігії світу — так званої Організа-
ції об’єднаних релігій.

План встановлення глобального 
контролю над людством здій сню вався 
під прикриттям висунутого Фон дом 
Горбачова “Проекту глобальної безпе-
ки”. Цей проект, декларуючи відомі 
істини побудови світу без війн і конф-
ліктів, передбачав різке посилення 
влади наднаціональних міжна род них 
організацій і насамперед НАТО. Фак-
тично, повний контроль над людством 
від повідно до проекту Фонду Горбачо-
ва передавався до рук США та їхніх 
спільників з Пів нічно-Антлантичного 
блоку.

Тому й не викликає подиву, що 
“Проект глобальної безпеки” був схва-
лений Радою міжнародних відносин 
(19 жовтня 1994 р.). Саме тоді було ви-
рішено об’єднати Фонд Горбачова й 
Міжнародну асоціацію закор дон ної 
політики, очолювану Д. Гаррісоном, в 
одну структуру — “Світовий форум”. 
Формуючи нову структуру, амери-
канські політики легалі зу ють ідею 
Світового уряду і світової держави. Пе-
ред СФ ставиться завдання поетапного 
руху до створення “глобальної держа-
ви”, “інтегрованого гло бального управ-
ління”, а також підготовки світової 
суспільної думки стосовно “прогресив-
ності й необхідності” таких кроків.

На першій конференції СФ, що від-
бувся у вересні 1995 р. в Сан-Францис-
ко (США), взяли участь представники 
Клубу 300, РМВ, Тристо ронньої ко-
місії, Більдерберзького клубу та бага-
тьох інших мондіалістських структур 
і масонських лож. Засідання фо руму 
відбувалося у великому конференц-
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залі головного масонського клубу 
Каліфорнії (США). (Квиток на участь у 
конференції, що тривала п’ять днів, 
коштував 5 тис. доларів — разом із 
харчуванням та проживанням у го-
телі.)

Виступаючи на конференції, Збіг-
нєв Бжезинський заявив: “Глобаліза-
ція світового управління — не акт доб-
рої волі, а неминучий процес, який не-
обхідно жорстко контролювати”. На 
цій конференції Горбачов також зазна-
чив, що настала ера нової цивілізації, 
“настав час розвивати інтегровану гло-
бальну політику”. Крім того, він вису-
нув ідею “консенсусу” між майбутнім 
світовим урядом і національними дер-
жавами, запропонувавши останнім 
відмовитися від свого суверенітету на 
користь міжнародних зако нів, які 
диктуватимуть усім жителям земної 
ку лі “спільні вірування, цінності, 
стандарти, спосіб життя”, висунені 
групою світових лідерів.

М. Горбачов пропонує відібрати 100 
“новаторів-мислителів”, яких він на-
зиває “глобальним мозковим трестом”, 
чи “радою мудреців”, і доручити уп-
равління гло бальними процесами 
людства. Для цього вони мають щоріч-
но збиратися у приміщенні Форуму. 
Колишній Генсек взагалі мав дуже 
багато об’єднувальних ідей, серед 
яких — ідея створення Хартії Землі: 
Білль про права Планети, за яким по-
винні жити лю ди земної кулі.

Багато засідань мали закритий ха-
рактер, де, як стало потім відомо, обго-
ворювалися питання відмови від лі-
берального під ходу до регулювання 
чисельності жителів планети, скоро-
чен ня природних ресурсів, спрощення 
способу життя, перерозподілу світових 
багатств і чимало інших питань, що 
торкалися “зайвого” населення, яке 
заважає мати квітучий рівень життя 
населенню за хідних країн.

Розглядаючи питання про світовий 
уряд, діячі світової закуліси не збира-
ються закладати в його основу прин цип 
ООН про справедливе пред ставництво 
національних сил усіх країн світу. 
Вони прагнуть створити наднаціональ-
ний орган, який мав би право нехтува-
ти державний сувере нітет будь-якої 
країни, використовувати військову 
силу проти тих, хто не підкоряється.

Згідно з планами СФ персональний 

склад сві тового уряду визна чатиметься 
не народами планети, а на таємних за-
сіданнях таких мондіа лістських струк-
тур, як Більдерберзький клуб, Ра да 
міжнародних відносин, Тристороння 
комісія, Комітет 300.

Світова закуліса використовує ООН 
як технічний інструмент впливу на 
вільні народи світу. На конференції 
СФ було схвалено програму регу-
лювання кількості населення світу, 
яку реалізують Світовий банк спільно 
з урядом США. Головною метою про-
грами є забезпечення різкого знижен-
ня народжувано сті у країнах, які не 
належать до іудейсько-масонської ци-
ві лізації. Програма охоплює майже 
100 країн світу, передбачаючи різні за-
соби, аж до н а сильницької стериліза-
ції чоловіків і жінок.

Одним із відповідальних за прове-
дення цієї антигуманної програми є 
директор Світового банку Д. Вольфен-
зон, впливова людина світової заку-
ліси, фінансовий директор Фонду 
Рокфеллера, один із керівників Біль-
дер берзького клубу, член Ради міжна-
родних відносин 73.

Наступна конференція СФ відбува-
лася також у Сан-Франциско у жовтні 
1996 р. Її відкривав член РМВ, один із 
керівників масонської ложі “Бней-
Бріт”, президент корпорації Карнегі 
Девід Гамбург.

Питання про створення світового 
уряду та глобального управ лін ня все-
бічно розглядалося в межах Стратегіч-
ної ініціативи СФ. У доповідях рабина 
А. Герцберга, сенатора А. Кренстона 
і колишнього головнокоман дувача 
військ стратегічного призначення 
США Л. Батлера ставилися пи тання 
про необхідність розробки “нової архі-
тектури Глобальної безпеки”, яку вони 
розуміють як забезпечення умов пара-
зитичного існування іудей сько-ма-
сонської цивілізації за рахунок вико-
ристання природних ресурсів людства 
й при душення опертя країн третього 
світу, які виступатимуть проти такого 
світового порядку.

Висловлюючи свої побажання, діячі 
СФ мають на увазі одностороннє роз-
зброєння армій урядів тих країн, які не 
хочуть підко рятися диктату США та 
інших за хідних країн. Вноситься про-
позиція про вести через ООН між на-
родний закон про заборону продажу 
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зброї та стратегічних компонентів тих 
країн, в яких “порушуються права лю-
дини” або при владі перебувають “дик-
таторські режими”. Рабин Герцберг, ко-
лишній віце-голова Всесвіт нього єврей-
ського конгресу, виступив з прог рамою 
“Хартії обов’язків людства”, яка зво-
диться до пошани глобальних ціннос-
тей західного світу, відкидання хрис-
тиянських цінностей і патріо тизму.

У доповідях релігійних філософів 
С. Кіна, М. Палмера і рабина Д. Гам-
бурга західна система цінностей, яка 
ґрунтується на іудейській культурі, 
розглядалася як точка відліку для 
всьо го людства, а будь-який супротив 
їй, як застарілий, реакційний погляд 
на життя. 

Зокрема, С. Кін, запропонував СФ 
таке розв’язання еколо гічної пробле-
ми Землі: “Якщо ми зменшимо на-
селення земної кулі на 90 відсотків, то 
не залишиться людей для того, щоб за-
вдавати екологічну шкоду”. Ця пропо-
зиція викликала шквал оплесків при-
сутніх.

Найважливішою відмітною особ-
ливістю усіх конференцій СФ є їх ан-
тихристиянська спрямованість. У жод-
ній доповіді делегатів не йшлося про 
християнську мораль, вони демонстра-
тивно висловлювали своє негативне 
ставлення до Запо вітів Ісуса Христа.

У більшості виступів домінували 
погляди представників ре лігії “Нова 
Ера”. Еліта послідовників цієї релігії, 
до якої належить і Д. Гар рісон, була 
широко представлена на конференції 
та кими іменами, як музикант Д. Ден-
вер, письменник сатанинсько-містич-
ного напряму Д. Чорпа, глава секти 
діанетики Б. Хаббард та ін.

На початку 1997 р. чітко визначи-
лася структура органів управ ління 
СФ. Загальне керівництво здійснюва-
лось президентом Д. Гаррісоном і голо-
вою правління М. Горбачовим, при 
якому було 17 співголів і рада з 10 осіб. 
Оперативне управління організацією 
здійснює директорат, який налічує 16 
осіб. Співголовами М. Горбачова, зок-
рема, були: чле ни РМВ, ко лиш ній 
держ секретар Д. Бейкер і М. Едель-
ман, член Більдер берзького клубу і ко-
лишній прем’єр-міністр Нідерландів 
Р. Лубберс, член Тристоронньої ко-
місії, колишній прем’єр-міністр Япо-
нії Я. Накасоне, вдо ва прем’єр-мініст-

ра Ізраїлю Л. Рабін, ін фор ма ційний 
магнат Т. Тернер та ін. Спонсорують 
СФ такі структури, як фонди Рокфел-
лера, Карнегі, Натана Каммінгса, те-
лекомпанія CNN, корпорації “Шев-
рон”, “Джонсон енд Джонсон”, “Пак-
кард”, “Оксіденталь петролеум” та 
багато інших.

Платонов О. Почему погибнет Америка. — 
Краснодар, 2001. — 368 с.

М. Сенченко

Свобода інформації — рамки по-
ширення і використання інформації, 
зумовлені характером і набутим стату-
сом такої інформації. Розрізняють від-
криту і закриту, масову, таємну, 
конфіденційну та іншу інформацію. 
Режим відкритості й доступу до інфор-
мації регулюється законодавчо.

Ю. Бондар

Свобода слова — можливість віль-
но, без перешкод збирати, збері га ти, 
використовувати і поширювати інфор-
мацію усно, письмово або в інший 
спосіб; одна з наріжних демократич-
них свобод громадянського суспільс-
тва. Право на С. с. гарантовано Конс-
титуцією України. Це право може 
обмежуватися лише в інтересах націо-
нальної безпеки, терито ріаль ної ціліс-
ності або громадського порядку, охо-
рони здоров’я громадян, для захисту 
репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню конфіден-
ційної інформації або підтримання не-
упередженості правосуддя. В Україні 
заборонено створення та фінансування 
державних органів, уста нов, організа-
цій або посад для цензури масової ін-
формації. Утиски С. с. характерні для 
авторитарних режимів. Боротьба і гас-
ла за С. с. можуть бути також засобом 
для зміни владних інституцій, інстру-
ментом маніпу лятивних в тому числі 
дестабілізаційних політтехнологій.

Бондар Юрій. Свобода слова: українська мір-
ка. — К., 2004; Мас-медіа у термінах і визначен-
нях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Основні 
чинні кодекси і закони України. — К., 2003.

Ю. Бондар

Сегрегація (лат. segregatio — від-
окремлення, відділення, від segrego — 
розділяю) — а) відокремлення або ізо-

Свобода інформації
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ляція раси або етнічної групи шляхом 
насильницького або добровільного їх 
поселення на певній обмеженій тери-
торії; б) встановлення будь-яких пере-
пон у спілкуванні; в) роздільне навчан-
ня і виховання людей, у тому числі і за 
статтю; г) інші міри дискримінаційно-
го характеру щодо людини. С. здійс-
нюється шляхом поселення (часто при-
мусового) етнічних груп на спеціально 
відведених територіях, у резерваціях, 
гетто. В історії надто поширеною була 
С., як політика при мусового відділен-
ня негрів та іншого “кольорового насе-
лення” (США). І хоча в другій поло-
вині ХХ ст. расову дискримінацію в 
основному подолали (скажімо, США), 
але в сучасному світі мають місце інші 
форми дискримінації (позбавлення 
громадянства цілих етносів тільки 
тому, що вони не належать до корінної 
нації, вигнанням мігрантів тощо).

Малий етнополітологічний словник / О. В. Ан-
тонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 
2005; Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Сепаратизм етнічний (фр. 
sеparatismе, від лат. separatus — вио-
кремлюю) — вияв ля ється в багатона-
ціональних державних утвореннях як 
прагнення етнонаціо нальних меншин 
до відокремлення та утворення власної 
держави чи автономної області. Різно-
видом С. е. виступає іредентизм, тобто 
рух за відокремлення етносу від 
поліетнічної держави, у межах якої 
він пере бу ває, з намаганням приєднан-
ня території його мешкання до сусід-
ньої держави. Окремі фрагментарні дії 
в цьому напрямі мають назву сепара-
ція. С. е. ніколи не відображав справж-
ню самосвідомість етносу, його корінні 
інтереси та потреби життєдіяльності. 
У сучасному світі С. е. має місце в пев-
них регіонах, достатньо розповсюдже-
ний на пострадянському просторі. На 
вияви С. е. впливають як внутрішньо-
політичні, так і зовнішньо полі тичні 
чинники. До основних внутрішніх 
чинників С. е. належать: неефек тив-
ність і непослідовність діяльності 
владних структур у поліетнічних дер-
жавах щодо розв’язання соціально-
політичних, культурно-духовних про-
блем, відсутність толерантності та 

політкоректності у діяльності ЗМІ в 
державі, слабкість атрибутів і струк-
тур громадянського суспільства, дос-
татньо низький рівень політичної 
культури у суспільстві, амбіції пред-
став ників певних вищих верств окре-
мих етносів у розігруванні проблеми 
С. е. для досягнення своїх вузькоко-
рисливих кланових цілей та інтересів. 
Основ ним зовнішньополітичним чин-
ником С. е. є намагання певних полі-
тичних еліт інших країн використову-
вати його для досягнення власних 
прагматичних, геополітичних цілей, 
які не мають відношення до корінних, 
істотних інтересів етносів та їхньої 
життєдіяльності у сучасному світі. То-
му цілком вірною є позиція А. Панарі-
на, який зауважував, що “етносепара-
тизм і етноцентризм створюють наро-
дам відхід від Просвіти у варварство, з 
єдиних великих просторів, які сприя-
ють особистісному розвитку і вибору, у 
малі, жорстко контрольовані просто-
ри авторитарного і псевдообщинного 
типу”. 

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого; Ред. кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — 
К., 1996; Міжнаціональні  відносини і національні 
меншини в Україні: стан, перспективи. — К., 2004; 
Сенюшкіна Т. О. Попередження та врегулювання 
етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір 
(проб леми теорії, методології, практики). — О., 
2005.

В. Волобуєв 

Сепаратистський рух — політич-
ний рух, метою якого є відокрем лення 
від держав частин його території і ут-
ворення на ній власної неза лежної 
держави. Новітня історія заповнена 
численними подіями, в основі яких 
лежить чинник сепаратизму (в Індії — 
рух за відокремлення штату Пенджаб 
й утворення держави Халістан; 
в Ефіопії — рух за відокремлення 
Ерітреї і утворення незалежної держа-
ви на Кіпрі так званої Турецької Рес-
публіки Кіпр та ін.). С. р. найчастіше 
зароджується в багатонаціональних 
держа вотво рен нях. Так, після розпаду 
СРСР сепаратизмом охоплені деякі 
нові незалежні держави — Російська 
федерація, Молдова, Грузія, Азербайд-
жан, вияви сепаратизму спостеріга-
ються і в Україні.

Сепаратистський рух
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Мала  енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Ред. кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К., 1996. 

В. Волобуєв 

Сервілізм (від лат. servilis — рабсь-
кий) — рабська догідливість перед ки-
мось, прислужництво, облесливість. 
М. Драгоманов (1841–1895) визначав С. 
як “... пошану до якого пана як до фети-
шу по його самій істоті, а надто пошану, 
котра має егоїстичні цілі”. В українсь-
кій філософсько-політичній і публіцис-
тичній думці (“Тренос” М. Смотрицько-
го (бл. 1578–1633), “Дух нашої давни-
ни” Д. Донцова (1883–1973), “Книга 
спостережень” Є. Мала ню ка (1897–
1968), “Змаг основ” Ю. Вассияна (1894–
1953) та ін.) явище С. переосмислюєть-
ся з погляду аналізу духовно-психоло-
гічного стану українського суспільства 
(особливо української політичної й 
мистецької еліти) і визначається як 
прислужництво еліті іншої держави 
через само приниження культури й гід-
ності власного етносу його історії й 
культури. Як різновид національної 
зради кваліфікується С. в його націо-
нально-духовному вимірі й в творчості 
Т. Шевченка (“Великий льох”, “І мерт-
вим і живим...”), Л. Українки (“Бояри-
ня”, “Slavus — sclavus”, “Вавилонський 
по лон”), І. Франка (“Мойсей”, “Не 
пора”), Б. Грінченка (“Під тихими вер-
бами”), І. Нечуй-Левицького (“Хмари”, 
“Над Чорним морем”), Р. Іваничука 
(“Орда”) та ін.

Драгома нов М. П. Літературно-публіцистичні 
праці: У 2 т. // Драгоманов М. Листи на Над-
дніпрянську Україну”. — К., 1970. — Т. 1; Мала-
нюк Є. Книга спостережень: фрагменти: від Кобза-
ря до нації. Студії і роздуми. — К., 1995; Словник 
української мови: У 10 т. — К., 1970–1980. — Т. 9.

В. Ятченко

Сіонізм — форма расизму та расо-
вої дискримінації, яка історично скла-
лася на ґрунті релігії юдаїзму та є дер-
жавною ідеологією сучасної єврейської 
держави Ізраїль.

Г. Щокін

Слов’янофільство — любов до 
слов’ян, прихильність до слов’ян сь кої 
єдності, відчуття слов’янського солі-
даризму, повага до історії, куль ту ри, 

менталітету слов’янських народів, а 
також розуміння їхньої історичної 
ролі.

Г. Щокін

Соборність — духовно-політичне 
явище, є складова української та сві-
тової історії. Його сутність становить 
тенденція до згур тування, об’єднання, 
а також збереження єдності, цілісності 
певних тіл, суб’єктів або частин. Тер-
мін “С.” використовують на означення 
консолідуючих процесів під час ста-
новлення етнонаціональних спільнот, 
об’єднання розділених етнічних зе-
мель у єдине територіальне тіло; в розу-
мінні єдності нації та держави. У ре-
лігійній сфері цей термін вико рис-
товують на означення міжконфесійних 
об’єднавчих процесів, існу вання єди-
ної помісної церкви. У політичному 
житті суспільства С. називають об’єд-
нання партій, громадських організа-
цій, масових народних рухів, що до-
тримуються подібних ідеологічних по-
зицій. С. людських душ вважається 
витворення та існування суспільства 
основаного на засадах взаємної поваги, 
толерантності, підтримки, рівно прав-
ності. У сучасній Українській державі 
потреба С. нації і кра їни є вельми ак-
туальною. “Збирання душ”, єднання 
всіх українців як громадян України, 
незалежно від їхніх етнічних коренів, 
політичних позицій видається одним 
із головних завдань збереження тери-
торіальної цілісності, демократизації 
всього соціально-політичного життя 
країни, ста новлення громадянського 
суспільства. Домінантою цього проце-
су є фор мування української політич-
ної нації на основі традицій державо-
утворювального етносу. Ідея С. земель, 
а особливо С. душ, до сить повільно 
трансформується у філософію суспіль-
ного життя. В умовах сьогодення не 
тільки не втратила актуальності, а й 
навіть зазвучала тривожніше конста-
тація В. Липинського: “Ніхто нам не 
побудує держави, якщо ми самі її собі 
не побудуємо, і ніхто з нас не створить 
нації, якщо ми нацією не хочемо 
бути”. С. нації і держави відбувається 
під впливом витворення власних цін-
ностей, визначення спільних інтересів 
і створення умов їх реалізації. Все це 
основується на формуванні єдиного ін-
формаційного простору, що дає змогу 

Сервілізм
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відновлювати втрачені традиції, лікві-
довувати насаджені негативні стерео-
типи про співвітчизників, подавати 
перспек тиви соборного життя.

Панчук М.,  Рафальський О. Українська полі-
тична нація: соборність душ // Часопис “Ї”. — 
2001. — № 11; Мала  енциклопедія етнодер жа-
во-знавства / НАН України; Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького / Ю. І. Римаренко (ред.). — К., 
1996; Сліпушко О. Політичний і фінансово-еконо-
мічний словник. — К., 1999; Проблеми соборності 
України в ХХ ст. — К., 1994.

В. Деревінський

Соціалізм ісламський — політич-
на ідеологія, в основі якої лежать ідеї 
панарабізму й соціалізму, де ісламсь-
кий чинник постає домінуючим. Со-
ціалізм і робить С. і. відносно оригі-
нальним, а тому й відмітним від 
соціалізму європейського і латиноаме-
риканського. Ісламські політичні ліде-
ри, виробивши власний варіант со-
ціалізму, тлумачать його як духов ний, 
як такий, що чи не найповніше врахо-
вує звичаї, принципи й правові норми 
співжиття мусульманської спільноти, 
а тому є найприйнятнішим для тради-
ційних ісламських суспільств. Серед 
фундаторів С. і. був Зуль фікар Алі 
Бхуто (1928–1973), прем’єр-міністр 
Пакистану в 1973–1977 рр., який на-
магався на практиці реалізувати ці 
ідеї. Він провів низку економічних ре-
форм у соціалістичному дусі: націо-
налізував головні пакистанські галузі 
промисловості, страхові компанії, при-
ватні школи та коледжі, зменшив по-
даткове навантаження на найбідніші 
верстви селян, обмежив обсяги земле-
володіння (щоправда сам залишався 
чи не найбільшим землевлас ником у 
країні). При цьому через конституцію 
(1973) визнав іслам національною 
релігією. Ідеї С. і. поділяв і Ахмед Хас-
сан аль Бакр, який, ставши президен-
том Іраку (1968–1979), намагався вті-
лювати їх у практичне суспільне жит-
тя країни. Він провів чимало успішних 
соціально-економічних реформ, рев-
ниво плекаючи при цьому ісламську 
релігію. Се ред теоретиків і практиків 
С. і. особливе місце посідає Муамар 
Абу Міньяр Каддафі — лідер і фактич-
ний глава держави — Соціалістична 
Народна Лівійська Арабська Джа-
махірія. Не маючи офіційного дер-

жавного посту, Каддафі має звання 
“Провідник Першовересневої Великої 
Ре волюції Соціалістичної Народної 
Лівійської Арабської Джамахірії”, або 
“Братній лідер і провідник Революції”. 
Він заснував державний режим на 
поєднанні арабського націоналізму з 
рисами соціальної держави і “прямої 
народної демократії”. Каддафі називав 
цю систем С. і., основні ідеї якого 
викладені ним у політичній філосо-
фії — “Зелена книга” (1976). Держава 
здійснює свій контроль над великими 
промисловими ком паніями, проводить 
широку політику з питань соціальної 
допомоги, роз витку системи освіти, 
провадження системи ісламської мо-
ралі, де не має місця алкоголю, азарт-
ним іграм, всьому тому, що не відпові-
дає вимогам ісламу.

Максуд Р. Ислам. — М., 1998; Плешов О. В. 
Ислам и демократия. — М., 1996; Хазрат М. Фи-
лософия исламских учений. — М., 1991; Ханиф С. 
Что должен знать каждый об исламе и мусульма-
нах. — К., 1995.

А. Черній 

Соціократія (sociocracy, від лат. 
societas — суспільство і грец. kratos — 
влада) — сила, влада, вплив соціаль-
них наук, ідей, які повинні забезпе-
чувати теоретичну базу соціальних ре-
форм. Поняття “С.” ввів та обґрунтував 
Л. Ф. Уорд (1841–1913) — перший 
президент Американського соціологіч-
ного товариства.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — 
М., 1997.

М. Головатий

Спеціалізований засіб масової 
інформації — засіб масової інфор ма-
ції (друкований, екранний, електрон-
ний тощо), який висвітлює (присвяче-
ний) окрему сферу, тему, напрям. До 
С. з. м. і. належать, зокрема, телекана-
ли “Культура”, “Мегаспорт”, “Євро-
ньюс”, Всесвітнє українське спортивне 
агентство новин, журнали “Металур-
гія”, “Тварин ництво”, “Техніка” тощо. 
ЗМІ можуть бути класифіковані від-
повідно до читацької аудиторії — ди-
тячі, для молоді, для жінок, людей по-
хилого віку тощо. У межах загальноте-
матичних друкованих ЗМІ можуть 
видаватися спеціальні номери — числа 

Спеціалізований засіб масової інформації
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газети, журналу та інші, присвячені 
окремій важливій темі, події.

Богданов И. Г.,  Вяземский Б. А. Справочник 
журналиста. — Л., 1971; Мас-медіа у термінах і 
визначеннях / Уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Справедлива війна — війна за об-
стоювання традиційних духовних цін-
ностей, свободи Батьківщини і своєї 
нації, права вільно жити на власній 
землі за своїми звичаями і своєю вла-
дою.

Г. Щокін

Сталінізм — 1) один із різновидів 
суспільно-політичної думки ХХ ст., 
що доповнював світову теорію побудо-
ви комунізму — вчення Маркса — Ен-
гельса — Леніна й обґрунтовував кон-
кретну програму і методи втілення її в 
життя в умовах Російської імперії та 
СРСР. Схоже вчення, що доповнювало 
марксизм-ленінізм його китайським 
різновидом, відоме у світі як маоїзм. 
Загалом практика надання суспільно-
політичним вченням і науковим тео-
ріям персоніфікованих форм у назвах 
поширена у світі віддавна: платонізм, 
томізм, макіавеллізм, дарвінізм тощо; 
2) термін, що виник у суспільно-полі-
тичній думці ХХ ст. з метою конкрети-
зації особливостей світогляду, ідеоло-
гічних пріоритетів лідера КПРС і ра-
дянської держави Й. Сталіна. Цей 
термін використовується і для озна-
чення специфічних рис тоталітарних 
комуністичних режимів у таких краї-
нах “соціалістичного табору”, як Ки-
тай, НДР, Польща, Угорщина, Ру-
мунія.

Зі С. пов’язують практику реаліза-
ції ідеологічних засад проле тар ського 
інтернаціоналізму, диктатуру проле-
таріату, ліквідацію класових во рогів, 
знищення приватної власності, приму-
сову колективізацію сільського госпо-
дарства, організацію голодоморів ук-
раїнського селянства, масові де пор-
тації і організовані набори робочої 
сили на будови комунізму, пер ма-
нентне ведення загарбницьких війн 
під виглядом надання підтримки наро-
дам Азії, Африки і Америки, які боро-
лися проти колоніалізму. Це робилося 
в умовах так званого культу особи 
Сталіна, в добу якого СРСР перетво-

рився на велетенський концентрацій-
ний табір, де забо ронялися політичні 
свободи й застосовувався тотальний 
терор проти інако думства. Усі ці зло-
чини перекривав штучно створений 
міф про велику перемогу радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні, 
правда про яку залишається невідо-
мою для більшості громадян донині. 
Частково вона відкрилася в процесі де-
сталінізації, розпочатої М. Хрущовим 
у 1956 р. Проте до повноти розкриття 
сутності С. ще далеко. Передусім це 
пояснюється тим, що Сталін лише про-
довжив злочинну людоненависницьку 
політику юдо- біль шовизму, розпочату 
Леніним і Троцьким та їхньою клікою, 
які реалі зували ідеологію талмудизму 
і комунізму, спрямовану на тотальне 
уярм лення народів колишньої цар-
ської Росії та СРСР. Вони першими й 
розпо чали геноцид українців, який 
триває в інших формах і в незалежній 
Україні. Відтак треба шукати справж-
нє коріння С. 

Г. Мусієнко

Сталінська політика “ліквідації 
куркульства як класу” — політика, 
організована радянським режимом, 
завдання якої полягало в швидкому 
проведенні колективізації, викачуван-
ні грошей із села, намаганні поставити 
селян у залежність від держави, вини-
щенні національно свідомого селян-
ського елемента. Розуміючи, що най-
запекліше опертя цим планам чинити-
муть заможніші селяни, Й. Сталін 
розпочав планомірні поступові заходи 
по підриву спротиву селянства. Для 
цього було використано класичну так-
тику — “поділяй та володарюй”, розра-
ховану на те, щоб ізолювати найза-
можніших господарів (яких було на-
звано “куркулями”) від маси бід них 
селян. Так званих “куркулів” було 
важко визначити. Вважалося, що 
“куркулі” мають більше засобів вироб-
ництва, ніж середняки, й викорис-
товують найману працю. Підрахував-
ши, встановили, що вони становлять 
близько 5 % селян. Однак зображення 
урядом “куркулів” як “кровопивців-
лихварів” та “експлуататорів” своїх 
односельців рідко відповідало дійс-
ності. У господарстві заможні шого се-
лянина, зазвичай, було 10–15 акрів 
землі, кілька коней, корів та овець. 

Справедлива війна
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Оскільки багато давніх заможних ро-
дин було знищено під час революцій-
них подій, “куркулями” нерідко става-
ли колись убогі селяни, які завдяки 
напруженій праці розбагатіли за часів 
непу. У вирішенні питання, хто “кур-
куль” (над цим, звичайно, займалася 
“трійка”, до якої входили представник 
ЧК (тепер ДПУ), голова сільської Ради 
та партійний сек ретар), свою роль 
відігравали заздрість, особисті анти-
патії й вельми часто небажання селян 
вступати до колгоспу. Тому куркуля-
ми оголошували багатьох середняків. 
Для бідняків, які практично не мали 
нічого, але теж не бажали вступати до 
колгоспів, винайшли споріднений тер-
мін — “підкуркульник”. 

Політика розкуркулювання, а фак-
тично розселянювання села, розпо ча-
лася в 1927–1928 рр. заходами так зва-
ної політики обмеження — збіль шен-
ням податків, обмеженням оренди 
землі, заборонами використання най-
маної робочої сили, купівлі машин, ре-
маненту для селянських одно осіб них 
господарств. Передбачалося здійсню-
вати наступ на “куркульство” шляхом 
послідовного обмеження експлуата-
торських можливостей “куркульсь-
ких” господарств, їх витіснення еконо-
мічними методами.

З 1929 р. репресивні заходи ра-
дянської влади щодо селянства поси-
лилися. У квітні 1929 р. Й. Сталін виз-
начив нове стратегічне завдання — пе-
рехід політики обмеження до політики 
“ліквідації куркульства як класу”, і 
наприкінці січня 1930 р. було опублі-
ковано постанову ЦК ВКП(б) “Про за-
ходи по ліквідації куркульських гос-
подарств у районах суцільної колек-
тивізації”. Розпочалися масові репресії 
проти заможного селянства та всіх, 
хто не бажав вступати до колгоспів. 
Селянство чинило опертя кому ніс тич-
ній політиці: в Україні на селі лише із 
січня до червня 1930 р. зареєстровано 
1500 терористичних актів проти пред-
ставників радянської влади. У Херсон-
ському, Кам’янець-Подільському, 
Він ницькому, Чернігів ському, Одесь-
кому, Дніпропетровському округах 
відбулися збройні висту пи селян. За 
деякими підрахунками, у 1930 р. в Ук-
раїні кількість учасників селянських 
повстань перевищила 40 тис. осіб. Тих, 
хто найвпер тіше виступав проти ра-

дянської влади, розстрілювали або ма-
сово вивозили в табори примусової 
праці на Північ чи до Сибіру. Решту 
позбавляли всієї власності (вклю чаючи 
хату й особисті речі), не приймали до 
колгоспів, залишаючи напри зволяще. 
Розкуркулювання сягнуло апогею 
взимку 1929/1930 рр. Найпо ши ре ні-
шою його формою стала депортація. 
Сотні тисяч селян разом із сім’ями ви-
ганяли з домівок, саджали в товарні 
потяги й вивозили за тисячі кіломет-
рів на Північ, де їх скидали серед арк-
тичної пустелі, нерідко без їжі та при-
тулку.

За час проведення політики “лік-
відації куркульства як класу” в Ук-
раїні було експропрійовано близька 
200 тис. селянських господарств (ра-
зом із сім’ями — 1,2–1,4 млн осіб, з 
них 860 тис. депортували на північ 
Сибіру, де багато з них, особливо дітей, 
загинули). Деякі депортовані, зокрема 
молодь, втікали із заслання. Разом із 
тими, кому пощастило уник нути де-
портації, вони таємно приєднувалися 
до міської робочої сили (приймати на 
заводи “куркулів” заборонялося). Не 
кращою була доля тих українських се-
лян, які залишилися жити в Україні. 
У грудні 1932 р. було введено “внут-
рішній паспорт”, що фактично заборо-
няв без дозволу місцевої влади переїж-
джати в міста не тільки “куркулям”, а 
й бідним селянам. У довершення до 
здійснюваної політики радянський ре-
жим у 1932–1933 рр. піддав українсь-
ке селянство масовому винищенню 
шляхом голодомору-геноциду. В ре-
зультаті здійснення політики “ліквіда-
ції кур куль ства як класу” було знище-
не національно свідомий прошарок 
селян ства і перестала існувати велика 
частина найбільш працездатних і про-
дуктивних господарів в Україні. Як 
зауважив один радянський письмен-
ник, “ніхто з них ні в чому не був вин-
ний, але вони належали до класу, що 
був винний в усьому”.

Довідник з історії України (А–Я): Посіб. для се-
ред. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підко-
ви, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. і допов. — К., 
2002; Литвин В.,  Мордвин цев В. М.,  Слюсарен-
ко А. Г. Історія України: Навч. посіб. — К., 2002; Ри-
бак І. В.,  Матвєєв А. Трагічний перелом. Колективі-
зація і розкур кулення на Поділлі та Південно-Східній 
Волині / Ін-т іст. України НАН України. — Кам’янець-

Сталінська політика “ліквідації 
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Подільський, 2001; Субтельний О. Україна. Історія 
/ Пер. з англ. Ю. І. Шевчука. — К., 1991.

В. Деревінський

Статус етнічний (лат. status — ста-
новище) — а) правове та соціальне ста-
новище, сукупність прав та обо в’яз ків 
особистості в системі суспільних відно-
син соціуму; б) соціальне та правове 
становище етносу або кількох етносів 
всередині держави чи в міждержавних 
стосунках. У соціологічній і правничій 
літературі існують різні підходи до 
аналізу С. е. Деякі автори виокремлю-
ють об’єктивні та суб’єк тивні показ-
ники С. е. До об’єктивних показ ників 
належать показники соціального ста-
тусу — рівень доходів, освіта, по ши-
реність певних професій, належність до 
управлінських структур. До суб’єк-
тивних — авторитет, престиж, самооці-
нювання етнічної групи. Інші автори 
пропонують диференціювати С. е. через 
соціально-правовий і соціально-психо-
логічний виміри. Соціально-правовий 
розріз С. е. охоплює сукупність прав та 
обов’язків суб’єкта С. е., співвіднесен-
ня її з правами і обов’язками інших 
суб’єктів (етнічних груп, окремих пред-
ставників інших етнічних груп), спів-
відношення соціальних преференцій 
різних етносів у державі. У соціально-
психологічному плані С. е. відбиває 
визнання чи невизнання відповідних 
прав і обов’язків особистості як пред-
ставника певного етносу, повагу чи не-
повагу до них з боку представників ін-
ших етносів. С. е. корелює з рольовими 
спо діваннями й вимогами соціуму щодо 
поведінки особистості або групи в ет-
нічній сфері діяльності. Уявлення осо-
бистості про свій С. е. впливає на її емо-
ційне самопочуття, що сприяє підви-
щенню соціальної активності або, 
навпаки, знижує мотивації діяль ності, 
породжує конфліктні ситуації. С. е. ок-
реслює перспективи особис тості чи ет-
нічної спільноти в системі суспільних 
відносин.

Етнонаціональні процеси в Україні: історія і су-
часність / За ред. В. І. Наулка. — К., 2001; Психо-
логічний словник. — К., 1982; Шульга М. Статус 
етнічний: Етнічний довід: У 3 ч. — К., 1997. — Ч. 1.

В. Ятченко

Стратегія поведінки в конфлік-
ті — конфлікт, який має місце там, де 

існують відмінності між людьми у 
групі, колективі, суспільстві, де є ре-
альні або удавані суперечності інте-
ресів, цілей і цінностей. Конфлікт є 
результатом розвитку (загострення) 
суперечностей між індивідами (внут-
рішньогруповий), соціальними група-
ми (міжгруповий) і, врешті, індивіда-
ми і соціальними групами. Його 
розв’язання відбувається шляхом мир-
ної, немирної, змішаної боротьби між 
учасниками конфлікту, під час якої 
сторони, які конфліктують, намага-
ються нейтралізувати і навіть знищи-
ти одна одну з тим, щоб досягти своєї 
мети. Н. Грушина зауважує, що існу-
ють, головним чином, три основних 
моделі розвитку конфліктів у трудово-
му колективі. Ці моделі розміщують 
відповідно до ступеня наростання де-
структивних тенденцій і складнощів у 
розв’язанні проблеми. Перша — тру-
дова суперечка. Для цієї моделі харак-
терна наявність розбіжностей між 
учасниками конфлікту, але є і спів-
робітництво, доброзичливість. Щоб 
розв’язати суперечку, використову-
ються аргументи, намагання мирного 
виходу з конфлікту. Друга модель — 
формалізація відносин. Характери-
зується розходженням, непорозумін-
ням і небажанням будь-якою мірою 
йти на уступки більш великі і відчут-
ніші. Все помітнішим стає і те, що 
можна досягти згоди, порозуміння. 
Дискусій, спроб з’ясувати існуючі про-
блеми, знайти шляхи їх розв’язання 
стає менше. Третя модель — психоло-
гічний антагонізм. Зона розходжень у 
позиціях стає надто великою, вони гі-
перболізуються, зростає небажання 
розв’язати конфліктну ситуацію. Між 
учасниками конфлікту також зростає 
взаємна антипатія, до мінімуму змен-
шується спілкування, а якщо воно і 
має місце, то з великою часткою непо-
ваги і несприйняття. Фактично, це 
найвища точка конфліктної ситуації, 
конфлікту, що може мати незадовільні 
результати. Серед багатьох концепцій 
С. п. в к., однією з найпопулярніших є 
концепція Томаса Кілмена, в якій 
вирізняють п’ять основних стратегій 
людської поведінки в конфліктній си-
туації: уникнення; суперництво; при-
стосування; компроміс; співро біт ниц-
тво. Уникнення означає, що людина 
свідомо ігнорує конфлікт, конфліктну 
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ситуацію, робить вигляд, що її просто 
не існує і не вживає будь-яких засобів 
щодо її розв’язання або зміни. Часто 
така стратегія є оптимальною, хоча з 
боку противної сторони може робитися 
спроба ескалації конфлікту. Стратегія 
суперництва обирається тоді, коли 
сторони, які конфліктують майже рівні 
за силами, засобами, але понад усе, 
коли суперництво вигідне для того, хто 
на нього йде (“Правда на нашому боці”). 
Крім того, суперництво стимулює до 
подальшого розвитку, посилення 
сторони, що обрала таку стратегію. 
Інша справа, що супер ництво може і 
послабити, зне кровити того, хто його 
обирає на озброєння. Часто до 
суперництва вдаються рап тово, без 
будь-яких роздумів, особливо коли 
інша сторона є реально слабкою, менш 
потужною. Присто сування — вельми 
слабка і загрозлива стратегія, до якої у 
конфлікті вдаються слабші сторони. І 
хоча пристосування часто дає мож-
ливість виграти час, чекаючи від 
суперника нових, невдалих дій і 
кроків, здебільшого вона може спри-
чинити ще більше послаблення, а то й 
капітуляцію. До пристосування вда-
ються і тоді, коли опонент правий, 
сильніший. Однією з найскладніших є 
стратегія співро бітництва, оскільки 
йдеться про бажання, наміри досягти 
макси маль ного задоволення інтересів і 
потреб за умови, коли таку мету ставить 
перед собою і супротивна сторона. При 
цьому сторони, які конкурують, 
відшукують те, що їх поєднує, що може 
обопільно за до вольнити їх обох. Ця 
стратегія вигідна тим, що одночасно 
можна досягти бажаного результату, 
не порушуючи на гірше відносини з 
парт нером. Інша справа, що співро-
бітництво досить часто просто немож-
ливе, оскільки його основою може бути 
саме бажання співробітничати зацікав-
лених сторін. Наведені стратегії одно-
часно не можуть бути “гіршою” або 
“кращою” — все залежить від суті, особ-
ливостей конфлікту, реальної ситуації 
навколо нього, конкретних умов його 
розвитку. Однак, якщо сторони мають 
намір існувати і далі, розвиватися 
(навіть конкуруючи), вони мають 
обирати стратегію співробітництва. Це 
має місце у будь-якій сфері суспільного 
буття — економічній, політичній, 
соціальній чи духовній. У разі не-

можливості використання стратегії 
співробіт ницт ва, у конфліктних ситуа-
ціях вдаються бодай до продуктивної 
взаємодії, що є дещо вужчою формою 
взаємин, та створює в майбутньому 
ґрунт для співпраці.
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М. Головатий

Субетнос (лат. sub — під і грец. 
ethnos — народ) — локальна внутріет-
нічна група — частина етносу, яка ви-
різняється сво їми госпо дарськими, по-
бутовими, культурними (в тому числі 
діалектними особли востями мови) та 
іншими специфічними рисами. С. має 
елементи спільної етнічної самосвідо-
мо сті й внутріетнічну самоназву — 
мікроетнонім. С. становить основну 
етноутворювальну одиницю і шляхом 
неантаго ністично го суперництва ро-
бить внутрішню структуру етносу най-
гнучкішою, не порушуючи ет нічної 
єдності, особливо необхідної на такій 
стадії етногенезу, як його зародження.
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С. може набувати різних форм: 
етногра фічної групи, що проживає на 
певній тери торії; стану; конфесійної 
громади тощо. Утворюються С. внас-
лідок певної замкну тості частини ет-
носу, зумовленої найчасті ше при-
родно-географічними умовами, або 
внаслідок господарської спеціалізації. 
Зок рема, на виникнення етнографіч-
них груп у складі українців вплинуло 
входження їх в іс торичній ретроспек-
тиві до складу різних держав (Литви, 
Польщі, Росії, Австро-Угорщини), об-
ширність їхніх етнічних терито рій і 
наявність на них таких природних пе-
решкод, як великих рік, гірських 
хребтів (Карпати), тобто природних 
умов і особли востей господарства тих 
чи інших районів.

С. існують у складі білорусів, 
греків, крим ських татар, молдаван, 
татар, циган та інших національнос-
тей. Серед кримських татар збе рі га-
ється поділ на південнобережних 
(“ямс-бойлю”), гірських (“татлар”), 
цен тральнокримських (“орта-юлак”) і 
степових (“ногайлар”). У складі татар 
виокремлюють волго-уральські, сибір-
ські та астраханські С. Серед поля-
ків — це гуралі, в угорців — сегельські 
угорці та ін.

У середовищі українського етно-
су — це бойки, гуцули, лемки, руси ни 
в Карпатському регіоні та литвини і 
поліщуки на Поліссі. За підсум-
ками Всеукраїнського перепису насе-
лення 2001 р. в Україні налічувалося 
32,4 тис. осіб — представників цих 
субетно сів. Основним місцем їхнього 
проживання були дві західні області — 
Закарпатська (10,2 тис. осіб, або 
31,5 % усієї кількості) та Івано-Фран-
ківська (21,5 тис. осіб, або 66,3 %), не-
значна їх кількість проживала також у 
Тернопільській (364 особи, або 1,1 %) 
та Львівській (196 осіб, або 0,6 %) об-
ластях. В інших 23 регіонах їх загалом 
на лічувалося 179 осіб. Найбільшу за 
кількістю групу населення названих 
субетносів стано вили гуцули (21,4 тис. 
осіб або 66 %) та русини (10,2 тис. осіб, 
або 31,4 %). Лемки налічували 672 
особи, бойки — 131 особу, литвини — 
22 особи, поліщуки 9 осіб. Переважна 
більшість гуцулів проживала у сіль-
ській місцевості Івано-Франківської 
області (95,3 % всіх гуцулів), три 
п’ятих усіх русинів мешкали в міських 

по селеннях Закарпатської області 
(59,7 %). Більш як половина усіх лем-
ків (346 осіб) була зосереджена в Тер-
нопільській області, а та кож в Івано-
Франківській та Львівській обла стях, 
де їхня кількість становила трохи біль-
ше ніж 100 осіб у кожній. Бойки розсе-
лені у трьох областях: в Івано-Фран-
ківській (найбільша кі лькість), Закар-
патській та Львівській. Усі по ліщуки 
та більшість литвинів, лемків і бойків 
є міськими жителями. Представники 
субетнічних груп українців — бойків, 
гуцулів і лем ків — проживають за ме-
жами України (Східна Словач чина, 
Угорщина, Польща, Союзна Ре с пуб-
ліка Югославія, Хорватія, Кана да, 
США) і мають, відповідно, громадянс-
тво цих країн. Як рідну гуцули, лемки, 
бойки визнають переважно українську 
мову (99,9 %, 95,4 %, 86,3 %), тоді як 
русини здебільшого відда ють перевагу 
мові своєї етно графічної гру пи (66 %) і 
лише третина з них (31 %) — українсь-
кій. Серед бойків налічується 10,7 % 
осіб, для яких рідною є мова своєї ет-
нографічної групи.

Наулко  В. Хто і відколи живе в Україні. — К., 
1998.

О. Антонюк

Суб’єкти та об’єкти етнополіти-
ки — обов’язкові елементи етнопо-
літичних відносин, які потрібно роз-
глядати у діалек тичній єдності, взає мо-
зв’язку і взаємозале жності. Водночас 
кожен з них має власні ознаки й функ-
ції.

До суб’єктів етнополітики нале-
жать лю ди (особи), які виявляють по-
чуття націона льного самоусвідомлен-
ня та етнічної спіль ності між собою, 
етноси, нації, національні (етнічні) 
меншини, корінні народи, політич ні 
партії, держава, етнічні лідери, а та-
кож створені ними установи та орга ні-
зації, які беруть активну, свідому 
участь в етнополітичному та етнонаціо-
нальному розвитку. Ус відомлення 
усіма ними своїх етнополі тичних інте-
ресів робить їх суб’єктами етно по-
літики, а нерозуміння цих інтересів — 
об’єктами етнополітики.

Об’єктом етнополітики є всі явища 
етнополітичного та суспільного життя, 
на які спрямована діяльність суб’єктів 
етнополіти ки. Це політична система 
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суспільства зага лом, її елементи, фор-
ми політичного життя, сфера етнополі-
тичних інтересів, суперечно сті етно-
політичного процесу як у вітчиз-
няному, так і в регіональному або 
світовому вимірі.

Суб’єкт етнополітики є активним за 
сво єю природою. Рушійною си лою та-
кої ціле спрямованої дієвої політичної 
діяльності є наявність у нього в сукуп-
ності і в залежності з іншими усві-
домленого власного етнополі тичного 
інтересу. Етнополітичний інтерес — 
об’єктивно зумовлений мотив діяль-
ності окремої особи, етнонаціональних 
спільнот (етносів, націй, націо нальних 
(етнічних) мен шин, корінних народів 
тощо), який пов’яза ний з необхідністю 
задовольняти власні потреби і запити у 
сфері міжет нічних, між національних 
відносин при спілкуванні з ін шими ет-
нічними групами, політичними ін-
ститутами в суспільстві і спрямований 
на до сяг нення конкретних цілей. Ет-
нополітичний інтерес прямо або опо-
серед ковано стосується соціально-еко-
номічних, політичних, духов но-куль-
тур них питань. Сутність і зміст 
етнополі тичного інтересу залежать від 
політич ного, теоретичного, організа-
ційного рівнів розви тку суб’єк та етно-
політики та конкретної історико-полі-
тичної ситуації в країні. Загалом етно-
політика — це: по-перше, виявлення 
во лі етнополітичних інтересів окремих 
осіб, на цій, етнічних груп тощо, їх 
зіткнення і протиборство; по-друге, 
спосіб певної субординації цих етно-
політичних інтересів, підпорядкуван-
ня їх найвищому началу, більш значу-
щому й обов’язковому.

Етнополітичний інтерес суб’єкта 
етно політики найчастіше виникає нав-
коло пи тання щодо свого політичного 
самовизна чення у формі власної суве-
ренної держави. У разі неспромож-
ності його реалізувати етнонаціо-
нальна спільнота може обмежитися 
постановкою питання про автономію 
або за безпечення конституційних га-
рантій свого розвитку. Незадоволений 
етнополітичний інтерес стає підґрун-
тям виникнення етніч ної напруженос-
ті чи етнічного конфлікту.

Суб’єкти класифікуються як пер-
винні (базові) та вторинні. Первин-
ними (базови ми) суб’єктами етнополі-
тики є етнічно (на ціонально) і полі-

тично свідомі люди (інди віди), етноси, 
нації, національні (етнічні) менши ни, 
корінні (нечисленні) народи, які ви-
никли об’єктивним, природно-істо рич-
ним шляхом, а не внаслідок ціле-
спрямова ної дії, і які створюють власні 
об’єднання, що відображають їхні ет-
нополітичні інтере си та сприяють вті-
ленню їх у життя. Вто ринними суб’єк-
тами етнополітики є похід ні від пер-
винних, а саме: держава, політич ні 
партії, етнополітичні та етнонаціо-
нальні об’єднання, етнічна еліта, які 
беруть участь у прийнятті й виконанні 
рішень, пов’язаних з життєдіяльністю 
первинних суб’єктів. Місце і роль 
суб’єктів етнополітики у роз витку 
етнополітичної сфери суспільства 
визначається наявністю в них необхід-
них по літичних якостей, політичної 
культури. Їх роль у формуванні етно-
політики зумовлена тим, що через 
власні етнополітичні інтере си вони 
визначають її сучасний зміст, пріо-
ритети завдання та вектори спряму-
вання.

Головним суб’єктом етнополітики є 
лю дина, особистість. Саме зав дяки її 
активній діяльності функціонують ет-
носи, нації, етні чні групи і створені 
ними організації і това риства. Неод-
мінною умовою оптимізації про цесів 
етнополітичного розвитку, здійснення 
ефективної етнополітики є вироблення 
умов для реалізації етноспецифічних 
запитів і по треб людини, створення 
для цього відповід ної політико-право-
вої бази, свободи вибору нею напрямів 
і форм самореалізації в етнонаціональ-
ній сфері. Збагачення процесів етно-
еволюційного й етнотрансформаційно-
го розвитку, виявлення нових концеп-
туальних засад етнополітики можливі 
лише за умови, що особистість пере-
твориться з об’єкта на суб’єкт цього 
процесу, який само реалізує її власний 
багатий етнічний потенціал на різ-
номанітних самоді яль них засадах. 
Важливою передумовою етнополітич-
ної суб’єктності осо би є формування, 
крім політико-правової бази (існуючий 
політичний режим, політич на система 
суспільства, особливості їх функціо ну-
вання, законодавство у сфері регу-
лювання міжетнічних, міжнаціональ-
них від носин тощо), ще й економічних, 
соціокультурних чинників. Економіч-
ні чинники зумов люють створення у 

Суб’єкти та об’єкти етнополітики
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суспільстві високого рівня функціону-
вання ринкової економіки, що дає 
більше шансів для розвитку демокра-
тичних форм етнополітичної діяль-
ності осо би. Соціально-культурні чин-
ники сприяють залученню людини 
(особи) у певні етнонаціональні спіль-
ності, ідентифікації її з етніч ними 
структурами і через них виявленню, 
осмисленню, здійсненню етнополітич-
них ін тересів і потреб.

Етнонаціональні  процеси в Україні: історія та 
сучасність / О. Б. Бернштейн, Н. А. Зінкевич, 
В. Т. Зінич та ін.; За ред. В. І. Наулка. — К., 2001; 
Міжнаціональні відносини та національні мен шини 
України: Стан, перспективи / Упоряд.: Р. Ш. Чілача-
ва, Т. І. Пилипенко; За ред. Р. Чілачави. — К., 2004.

О. Антонюк

Суверенітет (нім. Sоuveränität, фр. 
souverainetе — верховна влада) — неза-
лежне від будь-яких сил, обставин і 
осіб верховенство; незалежність дер-
жави у зовнішніх і внутрішніх спра-
вах. Як соціальний феномен фіксує 
певні фрагменти соціальних процесів, 
передусім — боротьбу за набуття суве-
ренності. У системі міжнародних від-
носин С. — це претензія держав на ціл-
ковите самоврядування, а взаємне виз-
нання претензій на С. становить основу 
міжнародного суспільства. Державний 
С. мають країни незалежно від величи-
ни їхньої території, кількості населен-
ня, суспільного ладу. С. держави охо-
роняється законами і насамперед ос-
новним законом — Конституцією. Його 
не слід плутати зі свободою дій: суве-
ренні агенти можуть мати свободу ух-
валення постанов за умов жорстких об-
межень, спричинених нерівністю сил.

Положення про “суверенність нації” 
висунув і класично обґрунтував предте-
ча Великої французької революції 
Жан-Жак Руссо. Він поставив ідею “на-
ціонального характеру” в центрі полі-
тичного життя спільноти, прагнучи за-
провадити її у практичну програму збе-
реження й відновлення нації. Доктрина 
С. сформувалася у процесі трансформа-
ції середньовічної системи Європи в су-
часну систему держав, кульмінацією 
якого став Вестфальський договір 
1648 р. Певною мірою формування уяв-
лення про С. відбувалося паралельно з 
формуванням уявлення про приватну 
власність. Обидва уявлення наголошу-

ють на виняткових пра вах, зосередже-
них в одних руках, на відміну від серед-
ньовічної розмитої й багаторівневої 
системи політичних та економічних 
прав. На рівні держави ідея С. означала 
формування монархій, які мали абсо-
лютну пе ревагу над іншими феодаль-
ними претендентами на владу: аристок-
ратією, папством і Священною Римсь-
кою імперією. На міжнародному рівні 
С. став основою взаємовизнання на за-
садах юридичної рівності, а отже, осно-
вою дипломатії й міжнародного права. 
С. — це процес і в практичній діяль-
ності своєрідний перехід від ідеального 
до реального; процес впливу соціаль-
них суб’єктів — народу, націй і держа-
ви на соці альні об’єкти, на ті сфери сус-
пільного життя, де сконцентровані 
правові норми, що регулюють відноси-
ни між народами, націями та держава-
ми. Як ідея, як принцип він не може 
функціонувати, якщо не включений у 
діяльність суспільних груп, у масову 
поведінку людей.

С. має багато сторін і стадій, це ба-
гаторівневий процес, що складається з 
різноманітних дій людей, яких він 
орієнтує на раціо нальне та ірраціо-
нальне використання суверенних прав. 
Така настанова має якість системності: 
когнітивний (усвідомлення соціаль-
ним суб’єктом існування С. та суверен-
них прав), ефективний (емоційне оці-
нювання суверенних прав) та по-
ведінські аспекти (дії людей щодо 
збереження змін, руйнування існуючої 
системи делегування суверенних прав 
народів, націй і держав).

Отже, С. — особлива форма соціаль-
ної творчості людей, тобто предметно-
практична діяльність, що породжує 
дещо нове у сус пільному житті, со-
ціальний акт, що знімає перепони на 
шляху мінливості буття й забезпечує 
простір для ініціативи. 

С. можна розглядати і з точки зору 
взаємодії особи та групи з їх цінностя-
ми та нормами. Саме в умовах групової 
творчості відбувається добір, генеру-
вання ідей (їх конвергенція), особливо, 
коли йдеться про групу людей, що бе-
руть участь у діях, спрямованих на 
дома гання суверенних прав чи їх ней-
тралізацію, у певних ситуаціях — 
діяль ності суспільних сил, що висту-
пають носіями контрсуверенних тен-
денцій.

Суверенітет
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Етнічний довідник: Етнічні меншини в Україні: У 
3 ч. — К., 1997. — Ч. 1. Поняття та терміни; Корот-
кий оксфордський словник політичних термінів / 
За ред. І. Макліна, Б. Макмілана. — К., 2005; Міг-
раційні процеси в сучасному світі: світовий регіо-
нальний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні 
підходи, теорія та практика): Енцикл. / Упоряд. 
Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. — К., 
1998; Халипов В. Ф. Энциклопедия власти. — М., 
2005.

С. Бойко 

Сунізм (араб. суна — звичай, зра-
зок, поведінка, традиція) — релігійно-
філософська система (напрям) орто-
доксального ісламу, що охоплює біль-
шість мусульман. С. виник у другій 
половині VII ст. в Аравії, а в VIII–
XII ст. набув панівного статусу в Халі-
фаті. Основу віровчення становить Ко-
ран і Суна — святий переказ ісламу, 
викладений у формі висловів Мухам-
меда та оповідей (хадисів) його діянь 
людьми, які близько знали Пророка. З 
позицій мусульманської теології, Ко-
ран дарований людям через послання 
Аллаха, й обов’язок Пророка полягав 
у тому, аби донести це пос лання до лю-
дей у тому первинному вигляді, в яко-
му воно було дане. Про рок Мухаммед 
пояснює й коментує Коран так, як 
йому заповідав Бог. Звідси слово Про-
рока, його дії — ключ до розуміння 
Корану — священної книги мусуль-
ман. Прибічники С. заперечують мож-
ливість посередництва між Аллахом і 
людьми, після смерті Мухаммеда, тоб-
то заперечують ідею про особливу при-
роду двоюрідного брата пророка Алі й 
право його нащадків на імамат — уп-
равління громадою. На їхню думку, 
світського і духовного главу мають 
обирати члени громади. С. притаман-
ний також своїми особ ли востями у ха-
рактері свят, ставленні до іновірців, у 
деталях молитви тощо. Священними 
містами сунітів є Мекка і Медина. Ви-
різняють чотири релігійно-правові 
мезхаби (школи) С.: ханіфіти (заснов-
ник — перс Абу Ханіфа Неман ібн Са-
біт (700–767); малікіти (засновник — 
виходець із Медини Малік ібн Анас 
(715–795); шафіїти (засновник — ви-
ходець із Єгипту Мухаммед ібн Ідрис 
аш-Шафії (767–820) та ханбаліти (за-
сновник — виходець із Багдада Ахмед 
ібн Ханбал (780–855). Усі сунітські 
мазхаби вважаються правовірними, 

рівноправними, а тому мусульмани 
можуть дотримуватися будь-якого з 
них. До того ж усі школи регламенту-
ють му сульманські правові положення 
на основі спільних чотирьох принци-
пів, головними для яких є Коран, 
Суна, кияс (судження про непередба-
чені Ко раном і Суною положення за 
аналогією з тим, які є) та іджма або 
консенсус громадян (узгоджена думка 
мусульманських богословів-законни-
ків щодо певних релігійно-правових 
питань, які не передбачено Кораном 
або Су ною). Відмінність між мазхаба-
ми здебільшого визначається їх став-
ленням до іджми та киясу. Так, малікі-
ти вважають, що консенсус громадян 
вира жається в консенсусі вчених-бого-
словів (“улама”), а ханіфіти допуска-
ють індивідуальну інтерпретацію, 
якщо вона спрямована на благо грома-
дян. Шафіїти акцентують увагу на 
Суні та впевнені, що консенсус дося-
гається тоді, коли існує узгодженість 
усіх обрядів. Індивідуальні судження 
запе ре чуються. Більшість сунітів є 
прихильниками ханіфітського мазха-
бу. При бічники С. проживають в Аф-
ганістані, Індії, Пакистані, Китаї, Ту-
реччині, Сирії, Єгипті, Росії. Мусуль-
манські громади в Україні є також 
здебільшого сунітськими.

Див. також: Іслам.

Васильев П. История религии Востока. — М., 
1999; Ислам: происхож дение, история, современ-
ность. — М., 1984; Максуд Р. Ислам. — М., 1998.

А. Черній 

Суперетнос — культурно-демогра-
фічне поняття, під яким розумі єть ся 
об’єднання всіх етносів спільного по-
ходження. Наприклад, у сучасній Єв-
ропі розрізняються три С. — романсь-
кий, германський і слов’янський.

Г. Щокін

Суспільний договір (social 
contract) — договір між індивідами в 
дополітичній і досоціальній ситуації, 
що визначає умови, за яких вони 
спроможні створити суспільство й під-
порядкуватися політичній владі. В ос-
нові вчення про С. д. лежить ідея про 
те, що законна влада є своєрідним 
штучним продуктом добровільної уго-
ди вільних і високоморальних діячів, 
тобто такого поняття, як “природа” 

Суспільний договір
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політичної влади, не існує. Витоки тео-
рії С. д. сягають давніх часів, серед-
ньовіччя, але, головним чином, їх 
пов’язують з 1650–1800 рр., тобто з та-
кими працями, як “Левіафан” Т. Гоб-
бса та “Метафізичні засади справедли-
вості” Е. Канта. Так, Т. Гоббс акценту-
вав увагу на тому, що “право усіх 
правителів випливає передовсім із зго-
ди кожного індивіда на те, щоб ним ке-
рували”, а також наголошував, що 
людська воля “є сутністю всіх угод”. 
Обов’язки, на його думку, випли вають 
з обіцянок із договорів, основою яких 
є добра воля, а не зі страху покарання, 
який лише зміцнює наміри, зумовлені 
обіцянкою. Д. Локк, у свою чергу, 
стверджував, що “добровільний до-
говір дає... політичну владу правите-
лям заради блага їх підданих”.

Енциклопедія  політичної думки: Пер. з англ. — 
К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический 
слов. — М., 1997; Berker E. The Social Contract. — 
London, 1946; Hobbes T. De cive, ed. S. P. 
Lamprecht. — New York, 1949; Kant I. The 
Metaphysical Elements of Justice, trans. H. Ladd. 
Indiana polis, 1965; Plamenatz J. Consent, Freedom 
and Political Obligation. — London.

М. Головатий

Суспільство політичне — а) ха-
рактеристика суспільства на підставі 
особливостей і специфіки функціону-
вання в ньому різноманітних інсти-
тутів і структур політичної влади та 
реального вияву громадянського сус-
пільства; б) вся сукупність соціальних 
угруповань, фрагментованих спільнот, 
соціальних груп — класів, верств, 
станів, націй тощо, які є носіями ви-
різнених і виражених інтересів, праг-
нень здійснити їх, втілити в життя. 
Відмінні особливості окремої політич-
ної системи визначаються: а) соціаль-
ним (класовим, груповим) змістом іс-
нуючої влади та опозиції; б) системою 
інституцій, організацій та установ, че-
рез які здійснюється влада і відбу-
вається регулювання відносин між 
класами й соціальними групам (полі-
тичною організацією суспільства); 
в) правовими нормами й законами, що 
виражають ці норми, принципами 
діяльності інституцій політичної вла-
ди, напрямом цієї діяльності, її від-
повідності потребам суспільного доб-
робуту; г) осягненням цих обставин і 

чинників людьми, їх вираженням у 
формах політичної теорії, ідеології, 
психології, соціології тощо; сповідува-
ними людьми ідеями, уявленнями про 
цінності буття (С. Рябов). Найважливі-
шим елементом С. п. є держава, яка до 
того ж виступає офіційним виразни-
ком громадянського суспільства. Осно-
ву існування С. п. становить реальна 
наявність поряд з економічною, со-
ціальною, духовною, політичною сфе-
рами, а політична сфера, у свою чергу, 
зумовлена політичною системою сус-
пільства. Це ті категорії і поняття, які 
характеризують політичне життя сус-
пільства, дають найповніше уявлення 
про політичний процес, політичне 
життя у їх цілісності, найповнішому 
об’ємі. Відомий український політолог 
Ф. Рудич характеризує поняття “полі-
тична система”, як сукупність трьох 
підсистем, що взаємодіють між собою: 
інституційної, інформаційно-комуні-
кативної і нормативно-регулятивної. 
Інституційна система — це держава, 
політичні партії, групи інтересів. Ін-
формаційно-комунікативна — це усі 
форми і види інформаційних зв’язків 
між інститутами політичної системи. 
Найперше вони забезпечуються різни-
ми ЗМІ. Нормативно-регулятивна під-
система — це різноманітні норми, які 
зумовлюють конкурентну поведінку 
людей у політичному житті.

Внутрішньою організацією полі-
тичної системи суспільства є її полі-
тична структура. За визначенням аме-
риканського вченого Г. Алмонда, 
структура — це доступна спостережен-
ню діяльність, що формує політичну 
систему. При цьому базовим елемен-
том політичної системи є сам механізм 
функціонування державної влади, 
який є сукупністю органів і установ, 
що виконують як внутрішні, так і зов-
нішні функції управління усіма спра-
вами суспільства. До них належать: 
представницькі установи (законодавча 
влада); виконавчо-розподільчі органи; 
судові інституції; органи громадського 
порядку та служби безпеки; збройні 
сили. Політична система характери-
зується також поділом влади: а) на за-
конодавчу, виконавчу, судову; б)  по 
вертикалі (загальнодержавна, регіо-
нальна, місцева). За ступенем централі-
зації влади вирізняють такі поличні 
системи суспільств: тоталітарні, лібе-

Суспільство політичне
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рально-демократичні, демократичні, 
конституційні. Крім того, за відповід-
ністю ідеалів і цінностей суспільства 
тим формам, у яких організовані ці сус-
пільства, їх розділяють на чотири ос-
новних типи: 1) конституційна англо-
американська політична система (США, 
Австрія, Велика Британія, Канада), 
2) ліберально-демократичного конти-
нентально-європейського типу (деякі 
країни Азії, Африки, Латинської Аме-
рики); 3) тоталітарного типу (фашист-
ська Італія, нацистська Німеччина). 
Для характеристики політичної систе-
ми суспільства існують й інші ознаки. 
Першою важливою ознакою політичної 
системи є те, що в її межах формується і 
вдосконалюється механізм політичної 
влади, за рахунок якого здійснюється 
повновладдя, суверенітет народу. Дру-
гою важливою ознакою політичної сис-
теми (за М. Вебером) є те, що вона пре-
тендує на монополію легітимного фізич-
ного насилля, або кінцевий контроль 
над використанням фізичного примусу. 
Третьою характерною ознакою політич-
ної системи країни є певна її залежність 
і зумовленість громадським середови-
щем (соціальною і економічною струк-
турою — класовою природою і соціаль-
ним устроєм суспільства). Реальний 
вплив на формування політичної систе-
ми суспільства мають історичні, націо-
нальні традиції, спосіб життя, рівень 
політичної культури і громадсько-полі-
тичної активності громадян, наявність 
демократичних традицій або відсут-
ність таких, впливом на політику 
релігійної ідеології. Політична система 
має відносну самостійність, оскільки 
становить певні структури, механізм 
взаємодії між ними. Окремо, стосовно 
політичної системи суспільства, виріз-
няють такі її ознаки: громадська, полі-
тична свідомість; політична культура 
громадян, суспільства.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: 
Учеб. для высш. учеб. заведений. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М., 2000; Головатий М. Ф. Політична 
психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К., 
2006; Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: 
Навч. посіб. — К., 2005; Головатий М. Ф. Соціоло-
гія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. — К., 2003; Жан-Мари  Денкэн. Политичес-
кая наука / Пер. И. А. Гобозова. — М., 1993; По-
литологический словарь: В 2 ч. — М., 1994; Полі-
тологічний  енциклопедичний словник / Упоряд. 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, 
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. 
і переробл. — К., 2004; Политология: Слов.-справ. 
/ М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005; Рудич Ф. М. Політологія: Підруч-
ник. — К., 2004; Рябов С. Г. Політологія: словник 
понять і термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — 
К., 2001.

М. Головатий

Суфражизм (англ. suffragism від 
лат. suffragium — право голосу) — жі-
ночий рух, пов’язаний із боротьбою за 
надання жінкам однакових з чоловіка-
ми виборчих прав. Виник С. у другій 
половині ХІХ ст. у Великобританії. 
Вперше жінки отримали виборче пра-
во у 1893 р. у Новій Зеландії і у Європі 
(Фінляндія, 1906 р.). Після Першої 
світової війни С. отримав перевагу в 
Старому і Новому Світі: у 1920 р. ви-
борчі права жінкам було надано у 
США, в 1928 р. — в Англії, в 1944 р. — 
у Франції, в 1971 р. — у Швейцарії, у 
1986 р. — у Ліхтенштейні і т. ін.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Суфражизм
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ністів. Секту гностиків заснував ка-
балістичний чаклун Симон Магус. Ці 
секти були ворогами будь-якої релігії, 
що прославляє Бога, і намагалися 
обожнити людину і людський розум.

У ІІІ ст. Корбікус заснував секту 
маністів (Персія), а очоливши її, змі-
нив своє ім’я на Маніс. Учення секти 
ґрунтувалося на твер дженні, що все на 
землі побудовано на засадах зла, що 
Адам і Єва були дітьми диявола і та-
ким чином створилося покоління лю-
дей, які є чортами. Це вчення пізніше 
запозичили секти павліканів, бого-
мілів, люциферіян. 

Учений мусульманин Абдула ібн 
Меймун заснував у 872 р. в Персії Т. т. 
Батінів. Головне завдання цього това-
риства полягало у створенні світового 
об’єднання безбожників на чолі з дик-
татором. Для цього потрібно було в 
усіх країнах будь-що захопити владу. 

Члени батінського товариства мали 
сім ступенів. До першого сту пе ня на-
лежали новачки, яких навчали члени 
вищих ступенів. Перспек тив ного но-
вачка підвищували у ступені. Ідеї то-
вариства пропагували члени вищих 
ступенів, обов’язково прикриваючись 
якоюсь шир мою. 

У 896 р. Кармат заснував Т. т. на за-
садах батінської організації. Він пере-
конав своїх прихильників від дати йому 
свої маєтки і жити спільним життям, 
тобто мати спільне майно, спільних жі-
нок, спільно пра цю вати. Він сприяв 
від критій розпусті, пропагував насил-
ля, вбивства, безбожництво. Його това-
риство перетворилось у бандитські ва-
таги, які грабували й вбивали. 

У 1021 р. в Каїрі Ізмаїл Даразі (ту-
рок) заснував таємну секту “Друзів”. 
Члени цієї секти проголосили жорсто-

Таємні товариства — таємні ор-
ганізації, продовженням яких є ма-
сонство.

Одна з найдавніших таємних ор-
ганізацій з’явилася в Італії. Грецький 
філософ і математик Піфагор жив 
кілька років у Єги пті, де познайомив-
ся з таємним вченням Ізіса. Повернув-
шись до Італії, він за снував секту, що 
мала два рівні — нижчий і вищий. Усі, 
хто належав до нижчого рівня, мали 
доступ лише до деяких таємниць. Хто 
належав до вищого — знали всі таєм-
ниці. Пізніше масони перейняли від 
піфагорійців не тільки структуру това-
риств, а й їх ні знаки.

Сенс діяльності таємних організа-
цій полягав у перекручуванні ос нов-
них божественних (моральних) правил 
існування людства на зем лі. Обманю-
ючи народ примарними ідеологіями, 
таємні орга нізації втягували його до 
своїх сект. А потім руками цих людей 
вчинялися вбивства, роби лися револю-
ції, знищувалися уряди в ім’я надума-
них ідей (неважливо яких), адже 
справжня мета цих подій завжди зали-
шалася невідомою для виконавців. 

Основна причина й рушійна сила 
всього, що відбувається у світі, — це 
постійна боротьба між добром і злом. 
Тільки з цієї точки зору можна пояс-
нити все, що відбувається як в особис-
тому, так і в суспільному та політично-
му житті людей.

Якщо християнство завжди пропа-
гувало добро, милосердя, любов, взає-
моповагу, то на противагу йому таємні 
товариства прославляли й обожнюва-
ли зло. 

Уже в ІІ ст. існували різноманітні 
секти гностиків, чорної магії (що обож-
нювали сатану), карпократіянців, ма-



509

кого тирана Гакіма божеством, якого 
єгиптяни вбили, а тіло невідомо куди 
заховали. Це дало можли вість Даразі 
створити міф про те, що Гакіма не вби-
то, а він зник, і піз ніше знову 
з’явиться, аби покарати невірних. 
Члени секти поділя лися на три ступе-
ні: найнижчий — “невігласи”; серед-
ній — “учні”; найви щий — “мудре ці”. 
Керували сектою лише муд реці. Обря-
ди секти були такими самими, як у 
створеній пізніше масонській ложі Ве-
ликого Сходу Франції. 

1090 р. Гасан Саба (перс) заснував 
Т. т. “Таємні вбивці”. Воно, як і Вели-
ка Каїрська ложа, ґрунтувалося на за-
садах безбож ності й стало духовним 
батьком французького товариства яко -
бінців (1793). Гасан зміцнив верхівку 
влади. Тих, хто чинив опертя, таємно 
вбивали. Зго дом було отруєно і самого 
Гасана. “Таємні вбивці” стали прооб-
разом пізніших єропейських таємних 
товариств, наприклад, італійських 
карбонаріїв, ірландських братств, 
французьких масонських лож та ін. 

На початку XV ст. виникло чимало 
різноманітних ідеологічних течій і тео-
рій, метою яких було завоювання полі-
тичної та ре лігійної свобод, боротьба з 
політичними супротивниками, пропа-
ганда своїх ідей тощо. Зрозуміло, що 
відкрито здійснювати таку діяльність 
у той час було вельми небезпечно, тому 
й постала потреба у створенні цілої 
низки таємних організацій. Серед та-
ких відомих організацій були ака-
демії, які почали вини кати в Італії. 
Найгучніший резонанс вик ликала 
Римська Академія, заснована Пом-
поніо Лета. 

Широковідомі товариства та колегії 
“Чеських братів”, що розгор нули свою 
діяльність на рубежі ХV і ХVІ ст. Го-
ловна мета — пропаганда своїх ідей і 
широкої віротерпимості. Маючи в 
користуван ні друкарні, школи, чима-
ло літератури, вони прикривали свою 
таємну роботу легаль ними формами: 
ремісничих, акторських і дру карських 
цехів, літературних товариств, буді-
вельних корпорацій. Уже тоді ці това-
риства користувалися ступенями по-
свячення, але переважна частина 
членів товариств не була обізнана із 
справжніми цілями їх ніх організацій. 
Усю діяльність будували й спрямову-
вали лише вибрані брати. 

Чимало Т. т. виникло в Німеччині, 
що діяли здебільшого під прикриттям 
певної вивіски. Добре відома у Ні-
меччині “Ака демія Пальми”, заснова-
на Людвігом Ангальт-Котенським у 
1617 р. Це това риство об’єднувало про-
тестантів, католиків і представників 
інших релі гійних течій, які не здобули 
офіційного визнання. Свої таємні спра-
ви Академія прикривала вивченням 
національної мови. 

У 1643 р. Філіппом Цевеном запо-
чатковано “Братерство Трьох Троянд” 
у Гамбурзі. Першочерговим завданням 
братерства була бороть ба за свободу 
совісті, знищення національних, цер-
ковних та інших від мінностей. Шир-
мою для своєї діяльності вони обрали 
розвиток німецької мови. Це відкрива-
ло можливість запрошувати до ор-
ганізації іноземців, зо крема угорців, 
голландців, французів. 

Схожим гамбургське Братерство 
було й товариство “Ордену Лебедя”, за-
сноване 1660 р. Як прикриття воно ви-
користовувало заняття музикою та по-
езією.

Слід зауважити, що більшість сим-
волів німецьких таємних товариств 
були такими самими, як і в масонсь-
ких організацій: дві з’єд  нані руки, 
циркуль, три серця, глобус та ін. 

Т. т. існували також у Франції, 
Англії, Голландії, Іспанії. На початку 
ХVІІ ст. в Англії зібралося чимало пе-
реслідуваних членів таємних органі-
зацій з різних країн. Зрозуміло, що 
це спричинило виникнення філо-
софських товариств, таємних органі-
зацій. Відома своєю діяльністю Лон-
донська академія. Один з її діячів — 
Самуель Гартліб, відштов хуючись від 
“Утопії” Томаса Мора та “Нової Ат-
лантиди” Френсіса Бекона, видав 
“Макарію” — опис ідеальної держави 
(1638).

До Т. т. належали майже всі відомі 
на той час су спільні діячі та ідеологи: 
Лейбніц, Ян Коменський, Бекон, 
Бокль, Гартліб та ін. Усіх їх поєднува-
ло бажання впровадити в життя свої 
ідеї через Т. т., які повинні були ор-
ганізовано й усвідомлено йти до пос-
тавленої мети. 

Згодом члени взаємних організацій 
почали проникати в масонські ло жі, 
вбачаючи там необмежені можливості 
для пропагування своїх ідей.

Таємні товариства
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Англійська революція 1648 р. зни-
щила необхідність провадити в життя 
свої ідеї таємно. 1682 р. в Лондоні за-
початковано Королів ське товариство 
природничих наук, згодом таке саме 
товариство виникло й в Берліні. Вони 
продовжували впроваждувати ідеї ко-
лишніх та ємних това риств, але вже 
легально. 

Незвортні наслідки для подальшого 
розвитку світу мав період Рефор мації. 
Саме вона стала першим відчутним 
зламом у фундаменті цивілізації. Ре-
формація дала змогу новоспеченим де-
мократам втручатись у духовний авто-
ри тет церкви, безкарно “контролюва-
ти” Святе письмо. На поверхню одразу 
випорснули вчителі нової “духов-
ності”. На світ з’являються десятки 
різних теорій щодо подальшого роз-
витку людського суспільства — різних 
лише за методами досягнення мети. 
При цьому завдання, як не дивно, пе-
реважно були схожими: знищення ав-
торитету церкви; знищення поняття 
про державну владу як дану Богом, і 
заміну її на самодержавство народу. За 
словами В. Жуковського, самодер-
жавство народу має кілька ступенів: 
представницька монархія; демократія; 
соціалізм і комунізм; знищення сім’ї, 
а, отже, досягнення повної свободи від 
будь-яких обов’язків. 

“Перший крок Реформації, — писав 
В. Жуковський, — вирішив долю євро-
пейського світу: замість історичних 
зловживань церковної влади вона зруй-
нувала духовний, до того непорушний 
авторитет самої церкви; вона згуртува-
ла проти її непідсудності демократич-
ний розум; почавши перевіряти одкро-
вення, вона похитнула віру, а з ві-
рою — і все святе. Це святе замінилося 
мудрістю давніх; народився дух су-
перечливості; розпочався заколот про-
ти всякої влади — як божественної, так 
і людської. Цей заколот пішов двома 
шляхами. На першому знищення авто-
ритету цер кви викликало раціоналізм 
(заперечення божественного Христа), 
звідси пантеїзм (знищення особи Бога), 
і зрештою — атеїзм (заперечення буття 
Бога). На іншому шляху поняття про 
“владу державну”, що йде від Бога, 
поступилося поняттю про “суспільний 
договір”; з нього виникло поняття “са-
модержавство народу”, перший ступінь 
якого — представницька монар хія, 

другий — демократія, третій — со-
ціалізм, комунізм. Може бути й четвер-
тий, останній ступінь: знищення сімей-
ності і внаслідок цього під не сення 
людства, звільненого від усяких 
зобов’язань, що чимось обмежують 
його особисту незалежність, до гідності 
цілковито віль ного свинства. Отже, два 
пункти, до яких ведуть і частково вже 
привели ці два шляхи: з одного боку — 
самодержавство розуму людського і 
знищення царства Божого; з іншого — 
владарювання всіх і кожного й зни-
щення суспільства”. 

Жорстока боротьба за так звану 
релігійну свободу совісті, розпочата 
ще в ХVІ ст., триває й нині. Проте нові 
богоборці мають у своєму розпоряд-
женні значно більший і виваженіший 
арсенал (починаючи з дитячого садка 
й закінчуючи телебаченням і пресою), 
ніж на початку своєї боротьби. 

А тоді першочергового значення по-
чали набувати природничі науки: фі-
зика, хімія, фізіологія, анатомія, пок-
ликані довести, що все на світі створе-
но природою.

Розум проголошується єдиним дже-
релом усіх знань і єдиним шляхом до 
істини. Раціоналізм отримав чудовий 
ґрунт для свого розвитку. 

Емпіризм Бекона стверджував, що 
джерелом пізнання є виключно досвід, 
на якому ґрунтуються усі знання 
людства. 

У цьому контексті потрібно згадати 
і філософію Спінози. Для нього Всесвіт 
є тим Богом, у якого він вірив і якого 
любив. Він виступав за відокремлення 
теології від філософії, держави від цер-
кви. Не відставали від нього й такі ра-
ціоналісти, як Лейбніц, Томазій. Ос-
танній взагалі вірив тільки в розум і 
вважав, що філософія й держава по-
винні бути відокремлені від релігії. 
Між церквою та державою не повинно 
бути жодного зв’язку. 

Усі таємні організації, а їх було 
надто багато, мали спільні ідеологічні 
засади, обряди, форми і методи роботи, 
які згодом запозичили в них і такі 
таємні організації, як масонські ложі.

Неста Х. Вебстер. Всемирная революция. Заго-
вор против цивилизации / Пер. с англ. Н. Н. Сен-
ченко. — К., 2001; Сенченко М. І. Латентні струк-
тури світової політики. — К., 2003.

М. Сенченко

Таємні товариства
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Талібан-е-Афганістан (Ісламсь-
кий рух Талібан) — воєнізований 
релігійно-політичних рух з елемента-
ми таємного ордену. Виник рух (офі-
ційно) в листопаді 1994 р. за підтрим-
ки Пакистану. Головним етнічним ба-
зисом руху була пуштунська община, 
а за ідейно-релігійним спря му ван-
ням — ханафітський іслам. Упродовж 
1996–2000 рр. рух встановив контроль 
над столицею і основною частиною те-
риторії країни і навіть претендував на 
міжнародне визнання як законний 
уряд Ісламського емірату Афганістан. 
Завдяки діям збройних сил США в пе-
ріод жовтня — листопада 2001 р. ре-
жим Талібану втратив контроль над 
територією Афга ністану й фактично 
дезінтегрувався за релігійною ознакою 
з переходом ос новної частини польо-
вих командирів і підлеглих формувань 
в підпорядку вання пуштунських пле-
мінних лідерів. Нині рух істотно пос-
лабив свою діяльність. На вересень 
2001 р. чисельність військових форму-
вань руху Талібан налічувала від 45 до 
55 тис. осіб, серед яких були колишні 
військово службовці урядової армії, 
перебіжчики з інших організацій. У 
2002 р. велика частина озброєних 
воїнів Талібану припинила опертя й 
перейшла на бік нового режиму, однак 
близько 10 тис. продовжували опертя. 
Т.-е-А. мав різноманітні види зброї, 
включаючи артилерію, засоби проти-
повітряної оборони, авіацію, різно-
манітні засоби транспорту і зв’язку, 
але більшість цього озброєння і ре-
сурсів у ході осінньо-зимової кампанії 
були знищені. Рух має достатньо ши-
рокі міжнародні контакти, особливо в 
Пакистані. Окремі структури руху 
діють на території Бангладеш, Непалу, 
Індії.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-аналит. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Вебстер Нес-
та Х. Всемирная революция. Заговор против циви-
лизации / Пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К., 2001; 
Колеман Джон. Комитет 300. Тайны мирового пра-
вительства. — М., 2001; Кузьмич А. Заговор миро-
вого правительства. — М., 1994; Марамарко Ми-
келе. Масонство в прошлом и настоящем. — М., 
1990; Менли Палмер Хоп. Энциклопедическое из-
ложение масонской, герме ти ческой, каббалисти-
ческой и резенкрейцеровской символистической 
фи лософии. — Новосибирск, 1993; Політологічний 

енциклопедичний слов ник / Упоряд. В. П. Горба-
тенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна; 
В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — 
К., 2004; Політологічний словник: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого 
та О. В. Антонюка. — К., 2005; Сенченко М. І. Ла-
тентні структури світової політики. Нариси з конспі-
рології. — К., 2003; Серис Ютен. Невидимые пра-
вители и тайные общества. — М., 1998.

М. Головатий

Телемовець — юридична особа 
(редакція, студія, агентство, радіо-
станція тощо), зареєстрована у вста-
новленому чинним законодавством по-
рядку, яка виробляє телепередачі та 
програми і здійснює телемовлення від-
повідно до умов ліцензії і частотного 
ресурсу.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Телерадіомовлення — передаван-
ня на відстань звукової або зорової ін-
формації за допомогою електромагніт-
них хвиль, що розповсюджуються 
передавальними пристроями і прийма-
ються будь-якою кількістю телераді о-
приймачів.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Телерадіоорганізація (телерадіо-
компанія) — юридична особа (редак-
ція, студія, агентство, об’єднання, асо-
ціація, радіостанція тощо), зареєстро-
вана у встановленому порядку, яка має 
право виробляти та розпов сюджувати 
телерадіопередачі та програми (сукуп-
ність телерадіопередач) безпосередньо 
або в запису. Право на заснування Т. в 
Україні належить громадянам та юри-
дичним особам України. Іноземним 
юридичним і фізичним особам та осо-
бам без громадянства створення Т. в 
Україні забороняється. Також заборо-
няється створення і діяльність Т. з іно-
земними інвестиціями, в статутному 
фонді яких більш як 30 % іноземних 
інвес тицій. Одна Т. не має права вести 
мовлення більш як на двох каналах по 
телебаченню і трьох каналах по радіо 
на територію всієї країни, області, міс-
та або іншого регіону, крім кабельних 

Телерадіоорганізація
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(проводових) мереж і мовлення на за-
рубіжні країни. Юридична або фізич-
на особа не має права бути засновни-
ком (співзасновником) Т., які ведуть 
мовлення більш як на двох теле- і 
трьох радіоканалах з мовленням на те-
риторію всієї країни, області, міста або 
іншого регіону. Засновниками (співза-
сновниками) Т. не можуть бути органі-
зації та підприємства зв’язку, які екс-
плуатують мережі мов лення. Т. повин-
ні вести мовлення державною мовою. 
Мовлення на певні регіони може здійс-
нюватися мовами національних мен-
шин, що ком пактно проживають на 
цій території. Мовлення на зарубіжну 
аудиторію ведеться українською і від-
повідною іноземною мовою. Будь-яке 
втручання у творчу діяльність Т., а та-
кож цензура, як контроль за ідеологіч-
ним змістом передач, в Україні заборо-
нені. Контроль допустимий лише сто-
совно змісту інформації, яку охороняє 
закон.

Українське законодавство: засоби масової ін-
формації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Теократія (від грец. teos — бог і 
kratos — влада) — форма правління, за 
яким вер ховна влада у державі нале-
жить главі церкви, духівництву. При-
пускають, що по завершенні первісно-
го егалітаризму (рівності) та при ство-
ренні перших державних утворень 
переважаючою формою правління 
була саме теократична, яка згодом змі-
нилася аристократичною, а потім 
олігар хіч ною, після якої (через охло-
кратичні періоди безладдя) настає дик-
татура, що поступається своїм місцем 
знову духовно-орієнтованій владі.

Г. Щокін

Тероризм (фр. terrorisme — жах, 
страх) — одна із форм організованого 
насильства, що має різні форми вияву. 
Т. як явище є предметом великого нау-
кового інтересу, особливо з початком 
ХХІ ст. Його активно досліджують сот-
ні зарубіжних вчених, серед яких роз-
відки Я. Немеша (“Терористи у ФРН 
(група Баадера-Майнхофа”), Л. Дісло 
(“Машина терору”), П. Вілкінсона 
(“Політичний тероризм”), А. Шмідта 
(“Політичний тероризм: дослідження 
концепції, теорій та літератури”), 

Г. Деникера (“Стратегія антитерору”), 
Р. Соле (“Терористичний виклик”), 
американських вчених Р. Клайна і 
Й. Александера та інших вчених, пред-
ставників різних галузей знань, але 
найперше політологічного спрямуван-
ня. Різноманітним соціально-політич-
ним аспектам сучасного Т. присвячені 
праці таких відомих російських до-
слідників, як В. Вітюка, Р. Грачова, 
С. Ефірова. Аналіз міжнародно-право-
вого механізму функціонування окре-
мих держав можна знайти в роботах 
І. Блишенко, П. Валуєва, Л. Галенсь-
кої, М. Данова, І. Карепеца, Є. Ляхова, 
Л. Моджорян, Ю. Рибакова, Г. Стару-
шенко та багатьох інших авторів. В 
Україні відомими дослідниками у цій 
сфері є В. Антипенко, В. Глушков, 
В. Глущенко, В. Крутов та ін.

Існує понад 100 визначень поняття 
“Т. ”, однак жодне з них не підтримане 
міжнародною спільнотою як загально-
визнане. Поняття “терор” і “тероризм” 
історично вживаються в кількох ас-
пектах, що відкриває простір для 
довільного маніпулювання ними. Тер-
мін “терор”, що в перекладі з латинсь-
кої мови дослівно означає “страх, 
жах”, вперше було введено в політич-
ний лексикон у Франції жирондинця-
ми та якобінцями, які об’єдналися для 
підготовки народного повстання й по-
валення “за допомогою залякування та 
жалування” кабінету міністрів при ко-
ролі Людовіку ХVІ. У додатку до 
“Словника французької академії” 
(1789) Т. позначається як “система, 
режим терору”. Саме слово “Т. ” того 
часу застосовувалося для позначення 
періоду Французької революції — бе-— бе-
резень 1793 — липень 1794 рр. У цей 
період терор, як метод боротьби вико-
ристовувався радикальними револю-
ційними силами для репресивних дій з 
політичними противниками. Після 
термідоріанського перевороту слово 
“терорист” набуло негативного харак-
теру і в подальшому майже асоціюва-
лося зі словом “злочинець”. Українсь-
кий науковець В. Ємельянов визначає 
Т. як загальнонебезпечні дії або загро-
за ними, що чиняться публічно і пося-
гають на суспільну безпеку, та спрямо-
вані на створення в соціальній сфері 
обстановки страху, непокою, пригні-
ченості з метою прямого або непрямого 
впливу на прийняття будь-якого рі-
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шення чи відмови від нього в інтересах 
винних. Відомий фахівець з питань 
вивчення Т. Ю. Антонін вважає, що 
Т. — це насильство, яке містить загро-
зу іншого, ще більшого насильства для 
того, щоб викликати паніку, зруйну-
вати або порушити державний чи сус-
пільний порядок, викликати страх, 
змусити противника прийняти бажане 
рішення, викликати політичні та інші 
зміни. До найбільш універсальних і 
поширених визначень поняття “Т.” 
можна віднести запропоноване амери-
канськими дослідниками В. Маллісо-
ном і С. Маллісоном: Т. — “це система-
тичне використання крайнього на-
сильства та погрози насильством для 
досягнення публічних та політичних 
цілей”.

По-різному пояснюють Т. як спе-
ціальне явище навіть державні струк-
тури (в законах, рішеннях) окремих 
країн. Державним Департаментом 
США, наприклад, сучасний Т. визна-
чається як “заздалегідь продумане, 
політичне мотивоване насильство, що 
здійснюється проти невійськових 
об’єк тів невизначеними групами усе-
редині держави або таємними агента-
ми якоїсь держави, у більшості випад-
ків з метою ефективного впливу на 
суспільство, який поширюється на 
громадян або територію двох або біль-
ше країн”. У Законі України “Про бо-
ротьбу з тероризмом” від 20 березня 
2003 р., визначено Т. як “суспільно не-
безпечна діяльність, яка полягає у сві-
домому, цілеспрямованому застосу-
ванні насильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, убивств, тортур, 
залякування населення та органів вла-
ди або вчинення інших посягань на 
життя чи здоров’я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочин-
них дій з метою досягнення злочинних 
цілей”. 

Т. знаходить об’єктивне вираження 
у своєму конкретному вияві — теро-
ристичному акті, який полягає у вчи-
ненні певних злочинних діянь — ви-
бухів, підпалів та інших загально не-
безпечних дій, що реально можуть 
заподіяти чи заподіюють шкоду невиз-
наченій кількості осіб і можуть спри-
чинити інші тяжкі наслідки, і так само 
погрозу вчинення таких дій. Т. пере-
слідує політичні цілі та мотивацію, це 
специфічна форма політичного насиль-

ства. Сучасний Т. має на меті прове-
дення насильницьких акцій з метою 
примусити державні або інші органи 
прийняти рішення, яке б задовольни-
ло вимоги терористів. Він поєднує ви-
сокий рівень політичної мотивації з 
низьким рівнем участі мас, що відріз-
няє його від війни, партизанської бо-
ротьби, національно-визвольного руху 
та інших масових політичних рухів. Т. 
врешті спрямований проти переважа-
ючих за потужністю державних ма-
шин.

З огляду на велике розмаїття, зми-
кання і переплетення різноманітних 
форм Т. неможливо чітко скласифіку-
вати сучасний Т., оскільки будь-яка 
форма класифікації буде при цьому 
умовно та більшою чи меншою мірою 
неповною. Жодний різновид Т. не ук-
ладається цілком у певну типологічну 
класифікацію, яку ми можемо взяти 
на озброєння. Однак така класифіка-
ція вкрай необхідна тому, що без чіт-
ких вихідних критеріїв і параметрів 
неможливо вірогідно схарактеризува-
ти конкретні різновиди сучасного Т., а 
значить віднайти і відповідні засоби 
боротьби з ним.

Т., у сучасному розумінні слова, — 
це систематичне залякування, прово-
кування, дестабілізація суспільства 
насиллям. Характерно, що словники 
та енциклопедії ХІХ і навіть першої 
половини ХХ ст. не містять самого тер-
міна “Т.”, хоча мають детальне опи-
сання історично конкретних теро-
ристичних режимів: “червоного” яко-
бінського і “білого” роялістського 
(1815–1816) у Франції; терору російсь-
ких народовольців, ірландців або бас-
ків “знизу”. Деякі сучасні дослідники 
пропонують розрізняти терор — на-
силля сильних над значно слабшими 
(держава над опозицією) і тероризм — 
насилля і залякування слабкими (опо-
зицією) сильних (державу). Заперечу-
ється точка зору, що Т. — породження 
виключно ліберальної, плюралістич-
ної демократії: у нетоталітарних дик-
татурах — Уругваї, Гватемалі, Параг-
ваї — тероризм “зверху” і тероризм 
“знизу” ведуть жорстку багаторічну 
боротьбу. Певну систематичну теорію і 
етнічне виправдання терору дали ще в 
ХІХ ст. анархісти І. Мост і К. Генцен, 
хоча в суспільній свідомості сучасний 
Т. асоціюється не з ними, а з Робес-
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п’єром, Нечаєвим, Бакуніним. Хоча 
Бакунін практику Нечаєва різко за-
суджував. Зародження Т., як явища у 
ХІХ ст., пов’язують, головним чином, 
з розвитком національних рухів, з 
пригнобленням підкорених народів, а 
також із розквітом революційних ідей, 
зокрема в Росії, де Т., особливо спочат-
ку, ставив на меті наблизити край ав-
тократії, тоталітаризму, загибель яких 
очікувалася як неминучість.

Найбільш обґрунтованою і доказо-
вою є така класифікація Т.: 1) соціаль-
ний (або ідеологічний) Т., мета — до-
корінна або часткова зміна економіч-
ного і політичного устрою країни; 
2) національний Т. здійснюється за ет-
нічною ознакою; 3) сепаратистський 
Т. — здійснюється національно-полі-
тичними групами меншин, які ведуть 
боротьбу за суверенітет або розширен-
ня автономії території проживання; 
4) національно-визвольний Т. — здійс-
нюється народами окупованих або ко-
лонізованих держав проти представ-
ників країни-агресора, мета — від-
новлення державного суверенітету; 
5) репресивний Т. — відбувається на 
фоні національних конфліктів у ме-
жах держави; при цьому представники 
титульних національних груп нама-
гаються зменшити вимоги окремих 
національних меншин, прагнуть утво-
рити етнічно однорідні держави; 
6) релігійний Т. — пов’язаний з полі-
тичним протистоянням, що ґрунтуєть-
ся на релігійній основі, коли послідов-
ники однієї релігії протистоять пос-
лідовникам іншої; релігійний Т. 
поділяють на фундаменталістський і 
сектантський; 7) світоглядний Т. — 
має місце принципова незгода з панів-
ними нормами та стосунками (напри-
клад, групи, що ведуть боротьбу проти 
забруднення навколишнього середови-
ща, вбивства тварин, будівництва 
ядерних об’єктів тощо); 8) криміналь-
ний Т. та ін. Майже усі наявні види Т. 
на практиці надто рідко зустрічають-
ся, тобто у чистому вигляді мають ба-
гато різних ознак. Окремо вирізняють 
також державний Т., під яким ро-
зуміють дії офіційно призначених 
груп, таких як Гестапо, КДБ, східноні-
мецької “Штазі” та. ін. Саме як явище 
державного масштабу Т. був пошире-
ний у нацистській Німеччині в 
30–40-х роках ХХ ст., в СРСР — у 

другій половині ХХ ст., у Чилі — ре-
жим Августо Піночета, режим апартеї-
ду у Південно-Африканській Респуб-
ліці — режим апартеїду, в Китаї — ре-
жим Мао Цзедуна.

Т. розрізняють за: соціально-полі-
тичним спрямуванням на лівий і пра-
вий; за сферою дії — внутрішньодер-
жавний і транснаціональний (міжна-
родний); з огляду належності суб’єктів 
терористичної діяльності до влади — 
державний і недержавний; з погляду 
ідентичності суб’єктів терористичної 
діяльності — етнічний і релігійний; за 
способами впливу на об’єкти терориз-
му — демонстративний і інструмен-
тальний; за засобами, що використову-
ються в ході терористичних акцій, — 
із застосуванням звичайних засобів 
ураження та зброї масового знищення; 
за місцем проведення — наземний, 
морський, повітряний, космічний.

Внутрішньодержавний Т. — це від-
крите масове насилля з боку правлячої 
еліти, яка спирається на міць держав-
них інститутів. Його організаторами 
можуть бути і окремі політичні, дер-
жавні, громадські діячі. Цей вид Т. 
пов’язаний з діяльністю як державних 
структур з протидії інакомисленню за 
допомогою насильства і насадження 
страху в суспільстві, так і з відповід-
ною боротьбою опозиційних сил проти 
існуючого режиму, що має на меті змі-
ну економічного або політичного уст-
рою країни. Внутрішньодержавний Т. 
характерний лише для окремо взятої 
країни і не виходить за її територіаль-
ні межі. Транснаціональний (міжна-
родний) Т. визначається як Т., що тор-
кається громадян і території більше 
ніж однієї країни і характеризується 
таким, якщо: терорист, так і жертви 
тероризму є громадянами однієї дер-
жави чи різних держав, але злочин 
вчинений за межами цих держав; те-
рористичний акт спрямований проти 
осіб, захищених міжнародним правом; 
підготовка до терористичного акту ве-
деться в одній державі, а здійснюється 
в іншій; вчинивши терористичний акт 
в одній державі, терорист переховуєть-
ся в іншій і постає питання про його 
видачу. Державний Т. — це фактично 
відкрите насилля. Недержавний Т. — 
насильство і залякування, яке чинять 
суб’єкти терору, що не беруть участі в 
діяльності державних органів або й 
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протиставляють себе таким органам, 
владним посадовим особам тощо. 
Суб’єктами Т. етнічного є особистості, 
групи, статус яких визначається, ха-
рактеризується етнічною належністю. 
Виокремлюють також Т. політичний і 
новий тип Т. — комп’ютерний (кібер-
тероризм), що передбачає атаки, 
пошкодження комп’ютерних, обчис-
лювальних центрів, центрів керування 
військових мереж і медичних установ, 
банківських та інших фінансових ме-
реж, засобів передачі даних за допомо-
гою комп’ютерних мереж. Політичний 
Т. має власну класифікацію, оскільки 
методами його здійснення є: а) вбив-
ства політичних, державних, громад-
ських лідерів; б) викрадення, загрози, 
шантаж; в) вибухи в громадських міс-
цях; г) захоплення приміщень, органі-
зацій, установ; д) захоплення заручни-
ків; е) провокування збройних зіт к-
нень тощо. Політичний Т., головним 
чином, поділяють на лівий, що орієн-
тується на різні ліві соціально-полі-
тичні доктрини (марксизм, ленінізм, 
троцькізм, анархізм, маоїзм, каст-
роїзм тощо), та правий — орієнтується 
на традиційні для нації політичні 
доктрини і цінності.

Автори Короткого оксфордського 
політичного словника дають пояснен-
ня “старому” (до 11 вересня 2001 р.) і 
“новому” Т. — після нападу за допомо-
гою викрадених літаків на Світовий 
торговельний центр у Нью-Йорку. 
“Старий” Т., за їх визначенням, сягнув 
апогею в 1960–1970 рр. ХХ ст., і гео-
графія його поширення була досить об-
меженою. Його мета — не знищення 
якомога більшої кількості людей, а 
скоріше намагання привернути увагу 
до істотних, актуальних суспільно-
політичних проблем. “Нові терорис-
ти” — це здебільшого нігілісти, люди 
фанатичної (зазвичай релігійної) віри, 
самогубці. Вважається, що “новий Т.” 
вперше заявив про себе 1993 р., коли 
була скоєна спроба висадити у повітря 
Світовий торговельний центр у Нью-
Йорку, яку розцінили як навмисну, 
сплановану спробу вбити велику кіль-
кість людей одночасно. Наступним ве-
ликим актом “нового” Т. було висад-
ження у 1995 р. в повітря урядової 
будівлі в Оклахома-сіті, де загинуло 
168 безневинних людей. До таких ви-
явів “нового” Т. можна віднести теро-

ристичні акти з використанням зброї 
масового знищення (біологічної, хі-
мічної) в Токіо (середина 90-х років 
ХХ ст.). Сучасний (“новий”) Т. — це 
насильницька дія, що головним чином 
має політичні цілі й мотивацію та 
спрямована проти переважаючих за 
своєю потужністю державних струк-
тур. Такому Т. притаманне надто вели-
ке нехтування людськими життями. 
Сучасний Т. характеризується: висо-
ким рівнем технічного забезпечення 
теракту; відмовою від захоплення за-
ручників (з огляду на відпрацьований 
спецслужбами механізм знешкоджен-
ня); знищенням важливих для жит-
тєдіяльності суспільства об’єктів (бан-
ків, вокзалів, торговельних центрів 
тощо); намаганням маніпулювати сві-
домістю людей з метою доведення не-
обхідності застосування насильства. 
Дії терористів, з одного боку, паралізу-
ють волю людей, вносять відповідну 
дезорганізацію в діяльність інститутів 
громадського суспільства, а з іншо-
го, — демонструється безкомпроміс-
ність і рішучість терористичних дій, 
стверджується психологічна превага 
терористів. І як наслідок, намагання 
підірвати довіру громадян до органів 
влади в їхній здатності ефективно про-
тистояти терористам. Сучасний Т. ха-
рактеризується все помітнішим збли-
женням, взаємопроникненням, злит-
тям з організованою злочинністю. 
“Новий” Т. не є зброєю бідних, він є 
способом боротьби слабших із потуж-
нішими державними структурами. 
І. Гармашов стверджує, що в ХХІ ст. 
Т. змінив стратегію і тактику парти-
занської війни, яка застосовувалась у 
ХХ ст. на стратегію і тактику терорис-
тичної війни. Заміна партизанської 
війни на терористичну це більше, ніж 
оперативна інновація з боку тих, хто 
не може дозволити собі ні високі війсь-
кові технології, ні утримання складно-
го військового апарату. Партизанська 
війна — це переважно оборонна стра-
тегія, Т., навпаки, за своєю сутніс-
тю — стратегія наступальна. Сучасний 
Т. має достатньо високий ступінь неза-
лежності від підтримки населення, 
яка була потрібна Т. революціонерів 
чи націонал-сепаратистів.

Систему і методи насильницької бо-
ротьби революційних і псевдореволю-
ційних елементів з представниками 
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влади чи панівної групи називають ре-
волюційним Т. Він виступає у двох ос-
новних формах: індивідуальний (звер-
нений проти одиниць) і масовий (проти 
груп чи більшої кількості громадян). 
Як сукупність засобів і дій насильни-
цького змісту і характеру Т. містить 
психологічний тиск, репресії, замахи, 
екзекуції, масові розстріли, депорта-
ції, голод тощо.

Якщо брати до уваги наявні стерео-
типи в оцінці Т. як багатоаспектного 
соціального явища, безпосередньо у 
його міжнародному аспекті і вимірі, то 
стане очевидним загалом дещо ліній-
ний підхід до його сприйняття як фе-
номена сучасного глобалізаційного 
процесу. Адже при цьому випускаєть-
ся з уваги найістотніше: справжні при-
чини виникнення; спонукальні мотиви 
скоєння терактів; визначення його 
фактичної ролі в процесах розвитку, 
тобто з’ясування не лише деструктив-
них наслідків терористичних дій; спів-
відношення Т. з такими суспільними 
явищами, як війни, кризи, конфлікти; 
зрештою, роль Т. у формуванні нового 
світового порядку (використання його 
як засобу для досягнення певних гео-
політичних амбіцій). Міжнародний Т., 
за визначенням В. Вознюка, має глиб-
ші, ніж характеризують нині, виміри і 
спричиняється: поглиблюваною дифе-
ренціацією країн на бідні та багаті, 
внаслідок чого створюється підґрунтя 
для формування терористичного “ін-
тернаціоналу” під зеленим прапором 
ісламу; регіональною нестабільністю, 
що провокує терористичні акти; інфор-
маційною революцією, поширенням 
електронних ЗМІ, які використову-
ються як інструмент маніпулювання 
масовою свідомістю; загостренням су-
перечностей між існуючими система-
ми цінностей — західною, яка вияв-
ляється далеко не універсальною, і 
системою ісламського світу, яка є пев-
ним альтернативним варіантом. 

Як і в кожній окремо взятій країні, 
в колишній царській Росії Т. мав свою 
історію і особливості. За часів Івана 
Грозного (“опричнина”), потім Петра І, 
Катерини ІІ Т. було піднесено до рівня 
державної політики з метою приєднан-
ня і підкорення цілих народів. Так, 
Петро І у 1708 р. кривавим Т. приду-
шив Україну (знищення Батурина й 
переслідування “мазепинців” в Ук-

раїні і за кордоном, масові вивезення 
козаків на примусові роботи на петер-
бурзьких каналах, заслання на Солов-
ки тощо). Пізніше, у ХІХ ст., царський 
уряд здійснював планові репресивні 
дії щодо багатьох діячів українського 
національно-визвольного руху (роз-
гром Кирило-Мефодіївського братс-
тва), переслідування священнослужи-
телів, поляків на Правобережній Ук-
раїні, численні погроми, депортації. 
На початку Першої світової війни те-
рористичні акції на українських зем-
лях чинила австрійська влада, а потім 
польський режим. Елементи Т. мали 
місце щодо українців і з боку румунсь-
ких і угорських властей і політиків. У 
20–40-х роках Т. був дієвою зброєю у 
встановленні, зміцненні та збереженні 
тоталітарного більшовицько-сталінсь-
кого режиму. Боротьба з лівими і пра-
вими “ухильниками”, нищення “недо-
битків панівних класів”, боротьба з 
“ворогами народу”, діяльність сумно-
звісних “трійок”, численні закриті су-
дові процеси, масові голодомори з ме-
тою винищення, головним чином, 
свідомого українства — селянства, 
мільйонів безневинних, що утримува-
лися у сотнях гулагів — перелік чис-
ленних засобів і терористичних дій 
можна продовжувати. Потужним і 
надто згубним для українства був ні-
мецький Т. в 1941–1944 рр.: нищення 
голодом полонених, арешти, розстрі-
ли, висилка в концтабори, на приму-
сові роботи. У 50–70-х роках ХХ ст. 
посилився Т. проти діячів руху опору в 
СРСР, дисидентів, так званих шести-
десятників. Головними організатора-
ми і виконавцями терористичних дій, 
масових акцій в колишньому СРСР 
були ВЧК, ДПУ, ГУЛАГ, НКВС, та ок-
ремі “діячі”: В. Ленін, Ф. Дзержинсь-
кий, В. Менжинський, Г. Ягода, 
М. Єжов, Л. Берія, О. Шелепін, В. Се-
мичасний, Ю. Андропов, а в Україні 
безпосередньо — М. Лаціс, В. Балиць-
кий, П. Постишев, Т. Строкач, В. Ні-
кіт ченко та ін. Для масового Т. був 
за діяний величезний цивільний і вій-
ськово-поліцейський апарат, фінансо-
ві засоби, суди, прокуратура, міліція, 
тюрми, концентраційні табори тощо. 
Для вдосконалення Т. активно вико-
ристовувалися преса, інші засоби 
зв’язку, профспілки, творчі об’єднання 
тощо.
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У роки сталінського терору, а особ-
ливо після викриття і засудження 
сталінського тоталітарного режиму, у 
радянського та інших народів, найпер-
ше в інтелігенції, досить швидко поча-
ло вироблятися вкрай негативне і стій-
ке несприйняття, засудження револю-
ційного насилля загалом. Характерно, 
що радянське дисидентство 60–80-х 
років ХХ ст. було фактично майже су-
цільно мирним, правозахисним ру-
хом — репресії 60–70-х років загалом 
не викликали зворотних насильниць-
ких акцій. Важливо й те, що терорис-
тичні організації в 70-х роках ХХ ст. 
виникали, головним чином, не у всіх 
європейських країнах, а в постфа-
шистських демократіях — Італії, 
ФРН, Японії.

Окремі види, форми Т., які мали 
місце в царській Росії, не завжди 
об’єктивно прирівнюються до сучасних 
терористичних груп. Йдеться, зокрема, 
про дії терористичної фракції “Народ-
на воля” (січень 1878 р. — березень 
1881 р.) чи Бойової організації есерів 
(1901–1911). Так, хоча в програмі “На-
родної волі” і ставилася мета — “дезор-
ганізація уряду шляхом терору”, прак-
тична реалізація її відбувалася під 
певним контролем етичних меж (пока-
ранню підлягають лише особи, вину-
ваті в репресіях; не повинні страждати 
жінки і діти; гріх пролиття крові не 
окуплюється навіть загибеллю теро-
риста і т. ін.). Істотно, що насилля до-
пускалося лише в умовах деспотизму. 
Висловлюючи співчуття американсь-
кому народові у зв’язку із вбивством 
президента США Гарфільда, “Народна 
воля” заявляла, що в демократичних 
суспільствах “політичне вбивство є ви-
явом того духу деспотизму, знищення 
якого в Росії ми ставимо своїм завдан-
ням”. Як писала В. Фігнер, “німецька 
теорія “мета вираховує засоби” від-
штовхує нас”. Характерно, що більшо-
вики засуджували Т., але не з етичних, 
а методологічних і стратегічних пози-
цій, як явище, що є висхідним “із хиб-
них уявлень про роль особистості в іс-
торії”. Засуджуючи терор есерів, 
В. Ленін засуджував його саме за “дез-
організацію революційного руху”, не 
перестаючи твердити, що диктатура 
пролетаріату “є війна, і що більш жорс-
тока, більш тривала і безкомпромісна, 
ніж будь-яка з раніше відомих війн”.

Сучасна система індивідуального 
(державного) та багатостороннього 
(міжнародного) співробітництва в про-
тидії Т. формувалася впродовж тридця-
ти останніх років ХХ ст. На глобально-
му рівні вона функціонує під егідою 
ООН та її спецпідрозділів передусім 
МАГАТЕ на основі універсальних між-
народних нормативно-правових актів 
про боротьбу з різними виявами теро-
ризму. У зазначених документах виз-
начаються механізми, що орієнтовані 
на практичну взаємодію у протидії те-
роризму, містяться зобов’язання при-
пиняти теракти, включаючи знешкод-
ження та затримання осіб, винних або 
підозрюваних в їх скоєнні, обмін від-
повідною інформацією, надання макси-
мальної правової підтримки. Найбіль-
ше значення у протидії терористичним 
виявам мають конвенційні положення, 
що забезпечують неухильне покарання 
злочинців на основі принципу aut 
dedere aut judicare, згідно з яким дер-
жава, на території якої перебуває зло-
чинець, має або застосувати до нього 
покарання, або видати особу для здійс-
нення правосуддя іншій державі.

Питання боротьби з Т. лише в 
2002 р. 14 раз розглядалися Радою Без-
пеки ООН, після чого було прийнято 
кілька спеціальних резолюцій і рішень. 
Світовим співтовариством вживалися 
конкретні заходи щодо неухильного 
виконання Резолюції Ради Безпеки 
ООН № 1373 від 28 вересня 2001 р., яка 
зобов’язує держави — члени Організа-
ції вжити конкретних і вичерпних за-
ходів щодо боротьби з тероризмом, а 
саме: попередження і припинення фі-
нансування терористичних актів; утри-
мання від будь-яких форм підтримки 
організаціям чи особам, причетним до 
терористичних актів; забезпечення 
умов для того, щоб виконавці і органі-
затори терористичних актів та їхні 
посібники не змогли використати ста-
тус біженця; реалізацію правових норм 
щодо невизнання державами світу по-
силань на політичні мотиви як підстави 
для відхилення клопотань про видачу 
осіб, підозрюваних у здійсненні теро-
ристичних актів; активізацію і приско-
рення обміну оперативною інформа-
цією з питань боротьби з тероризмом.

Антонян Ю. М. Тероризм: уголовно-правовые 
нормы и криминалистические проблемы. — М., 
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1998; Бояр-Сазанович Т. С. Международный тер-
роризм: политико-правовые аспекты. — Киев; 
Одесса, 1991; Вознюк В. С. Міжнародний теро-
ризм в сучасних глобалізаційних стратегіях: Авто-
реф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. — 
К., 2005; Гармашов І. Ю. Вплив сучасного теро-
ризму на суспільно-політичний розвиток людства: 
Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філос. — К., 
2006; Дорошенко А. Терор і тероризм // Політи-
ка і час. — 1997. — № 9; Ємельянов В. П. Злочин 
терористичної спрямованості. — Х., 1997; Корот-
кий оксфордський політичний словник / Пер. з 
англ.; За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — К., 
2005; Кузнецов Ю. П. Террор как средство поли-
тической борьбы экстремистских группировок и 
некоторых государств. — СПб., 1998; Ляхов В. П. 
Терроризм и межгосударственные отношения. На-
силие в современном мире: Материалы междунар. 
конф. — СПб., 1997; Мошкова Л. І. Феномен ви-
никнення та проявів тероризму в сучасних умовах: 
Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. 
наук. — О., 2001; Політологічний словник: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Го-
ловатого, О. В. Антонюка. — К., 2005; Природа, 
феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному 
світі. — Чернівці, 1993; Салимов К. Н. Современ-
ные проблемы терроризма. — М., 1999; Терро-
ризм: психологические корни и правовые оценки: 
“круглый стол” // Государство и право. — 1995. — 
№ 4; Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — 
Л., 2005.

М. Головатий

Тероризм політичний (лат. 
terror — страх, жах) — сукупність сус-
пільнонебезпечних, злочинних дій 
екстремістьких організацій або окре-
мих осіб, що вчиняються публічно, з 
використанням систематичного чи 
одиночного насильства, посягають на 
суспільну безпеку з метою заля-
кування державної влади, суспільства 
або його частини (створення в соці-
альній сфері обстановки страху, непо-
кою, пригніченості) для досягнення 
певних політичних, релігійних тощо 
цілей. У терміна “тероризм ” відсутнє 
узгод жене визначення серед урядів і 
наукових аналітиків. Нині існує понад 
100 його дефініцій, однак жодна з них 
не підтримана міжнародним співто ва-
риством як загальновизнане. Це по-
няття майже завжди вживають у нега-
тивному значенні і з’явилося воно 
вперше в політичному лексиконі у 
Франції. У 1789 р. у додатку до Слов-
ника Французької академії тероризм 
трактується як “система, режим теро-

ру”. Саме слово “тероризм” отримало у 
період Французької революції (бере-
зень 1793 — липень 1794 рр.) широко-
го застосування й використовувався 
радикальними революціонерами для 
обґрунтування репресій проти полі-
тичних противників. Як репресивний 
засіб політичної діяльності, тероризм 
був застосований жирондинцями та 
яко бінцями, які об’єдналися для під-
готовки повстання й повалення “за 
допо могою залякування та помилуван-
ня” кабінету міністрів при королі 
Людо віку XVI. У цей час якобінці, 
вживаючи термін “тероризм” стосовно 
себе, вклада ли в його зміст позитивний 
відтінок. Проте після термідоріансько-
го пере вороту (27 липня 1794 р. — цьо-
го дня, після чергового перевороту, у 
Франції до влади прийшла нова бур-
жуазія) слово “терорист” набуло нега-
тивного змісту, перетворившись у си-
нонім “злочинець”. З часом термін “те-
роризм” отримав ширше тлумачення і 
став означати ведення злочинної полі-
тичної діяльності методами заляку-
вання, насильства аж до фізичної роз-
прави, щоб викликати паніку, зруйну-
вати або порушити державний чи 
суспільний порядок шляхом система-
тичного терору, політичних убивств, 
провокацій. При цьому переслідують-
ся такі цілі: домогтися зміни полі тики; 
поступок з боку держави; залякування 
влади; груп населення; представників 
іноземних держав і міжнародних ор-
ганізацій. 

27 січня 1977 р. у Страсбурзі Рада 
Європи прийняла Європейську конвен-
цію про боротьбу з тероризмом, у якій 
на міжнародному рівні домовлено вва-
жати терористичними актами: право-
порушення, що підпадає під дію Кон-
венції про боротьбу з незаконним за-
хопленням повітряних суден (995-167), 
підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 р.; 
правопорушення, що підпадає під дію 
Конвенції про боротьбу з незаконними 
актами, спрямо ваними проти безпеки 
цивільної авіації (995-165), підписаної 
в Монреалі 23 вересня 1971 р.; серйоз-
не правопорушення шляхом посяган-
ня на життя, фізичну недоторканність 
або свободу осіб, які мають міжнарод-
ний захист, включаючи дипломатич-
них агентів; правопорушення шляхом 
викрадання, захоплення заложників 
або серйозного незаконного затриман-
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ня; правопо рушення шляхом застосу-
вання бомби, гранати, ракети, автома-
тичної вог не пальної зброї або листів 
чи пакетів із закладкою вибухового 
пристрою, якщо таке застосування 
створює небезпеку для осіб; замах на 
вчинення будь-якого із зазначених 
правопорушень або участь як спільни-
ка особи, що вчиняє або намагається 
вчинити таке правопорушення.

Суб’єктами Т. п. являються окремі 
особи, групи, організації, держа ви. Ос-
таннім часом серед суб’єктів з’явився 
такий новий феномен, як “неформаль-
ні мережі” — діаспорні, радикально 
фундаменталістські або наркокримі-
нальні коаліції, роль яких у тероризмі 
все більше зростає. До них, зокрема, 
належать транснаціональні і “псевдо-
цивілізовані” спільності (ісламська, 
арабська, тюркська, магрібська), які 
нині виступають ініціаторами насилля 
і безпосередніми виконавцями теро-
ристичних акцій.

Загальновизнаної класифікації 
Т. п. немає. Є різні думки щодо цього. 
Його класифікують як державний і не-
державний. За президентства Роналда 
Рейгана США звинувачували в теро-
ристичних діях щодо багатьох країн, 
насамперед Лівії, тоді як самі підтри-
мували внутрішньодержавне насильс-
тво проти Нікарагуа, маючи з урядом 
цієї країни повні дипло ма тичні зв’яз-
ки. Терміном “державний тероризм” 
часто озвучували дії офі цій но призна-
чених державних структур, таких як 
Гестапо, КДБ, східно ні мецької “Шта-
зі” тощо, що спрямовувалися проти ди-
сидентів або етнічних меншин поміж 
своїх — таки громадян. Поділяють 
Т. п. на внутрішній і зовнішній; 
соціальний, національний, світогляд-
ний, сектантський, кримі наль ний, 
культурний. За територією на: транс-
національний, тотальний, селектив-
ний, локальний; за рівнем організації 
насильницьких актів — дер жавний те-
роризм опозиційних груп і сил, систем-
ний внутрішньо дер жавний, індивіду-
ально-груповий. Ідеологічно Т. п. може 
бути розділений на ультралівий (анар-
хістські й комуністичні угруповання 
на зразок італійських “Червоних бри-
гад”, перуанських “Сандеро Луминосо” 
та ін.) і ультра пра вий (турецькі “Сірі 
вовки”, американська організація ку-
клукс-клан та ін.). Значного розпов-

сюдження у ХХ — на початку XХI ст. 
набув тероризм на ґрунті етнічного се-
паратизму, боротьби за незалежність 
регіонів (баскська Ета, Ірландська рес-
публіканська армія, фронт національ-
ного визволення Корсики та ін.).

З етнічним тероризмом тісно 
пов’язаний релігійний (арабо-мусуль-
мани з палестинських угруповань, іс-
ламські фундаменталісти з угруповань 
ХАМАС, “Джихад”, “Хезбола”, тоталі-
тарні секти тощо).

Дослідники Т. п. відзначають його 
появу у зв’язку із сукупністю об’єк-
тивних і суб’єктивних обставин і при-
чин не завжди адекватних у різ них ре-
гіонах і країнах. Безпосередньою і 
найзагальнішою переду мо вою Т. п. 
виступають кризові процеси, їх загос-
трення, неспроможність суспільства, 
влади врегулювати існуючі конфлікти, 
розв’язати наявні суспільно-політичні 
проблеми. Процеси люмпенізації ство-
рюють “кадрові” передумови терорис-
тичної діяльності. Хоча повністю це не 
виключає участь у терорі вихідців із 
заможних прошарків суспільства. Те-
роризм зазвичай має місце там, де дер-
жава не справляється зі своїми функ-
ціями, де існує несправедливість і без-
законня, обмежені можливості тих чи 
тих масових рухів боротьби за досяг-
нення своїх цілей легітимним шляхом, 
де існує дискримінація та порушення 
прав людини.

Змістовний аналіз сутності Т. п. дає 
змогу визначити його характерні озна-
ки. По-перше, основу тероризму стано-
вить конфлікт, а терор, як полі тика 
залякування, придушення супротив-
ників насильницькими методами, ви-
користовується з метою його розв’я-
зання. У конкретному своєму вияві те-
рор здійснюється шляхом організації 
терористичного акту, який полягає у 
вчиненні різних злочинних діянь — 
вибухів, підпалів, збройних нападів, 
по літичних убивств, пограбувань, за-
хоплення заручників, руйнування 
окре мих об’єктів, викрадення окремих 
громадян, диверсійних актів, захоп-
лення транспортних засобів із пасажи-
рами тощо. По-друге, Т. п. переслідує 
полі тичні цілі та мотиви, й виступає 
як специфічна форма політичного 
насиль ства. Аналітики відзначають, 
що тероризм нині у багатьох випадках 
є зво ротною стороною політики гло-
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балізації США та інших держав. Су-
часна глобалізація — це пограбування 
слабкіших країн, а за американськими 
мірками, це ще й нав’язування усьому 
світу своєї масової культури, спо собів 
життя і світогляду. Французький уче-
ний Арно Колика наголошує, що на-
силля характеризується двома видами 
наступальних дій. По-перше — це іс-
ламський джихад, що виник як реак-
ція відсталої культури на вторгнення 
західної цивілізації. По-друге — Спо-
лучені Штати, які, отри мавши 11 ве-
ресня 2001 р. удар в саме серце, нама-
гаються помститися шля хом “місіо-
нерської кампанії”. Ця “кампанія” 
спрямована на систематичне зни щення 
ворогів Америки, “навертання” у віру 
в американські цінності тих, хто ще не 
визначився, а також на перевлашту-
вання планети відповідно до інтересів 
Вашингтона. Цим можна й пояснити 
той факт, що в різних країнах світу, 
які всіляко співчували США у зв’язку 
з терористичною акцією 11 вересня, 
падає повага до зовнішньої політики 
США, яку вони проводять останнім ча-
сом. Кампанія США проти Іраку отри-
мує все біль шого засудження не тільки 
міжнародної громадськості, а й знач-
ної частини населення США. Закін-
чення “холодної війни” не лише знаме-
нувало пере могу Заходу над соціаліс-
тичним табором, а й висвітило його 
справжню роль у створенні своєрідних 
“центрів сили і протидії”. Такого ха-
рактеру центри отримали пряму тех-
нічну й воєнну допомогу США та ін-
ших розви нених країн Заходу. Однак 
при цьому ні ісламські країни, ні аф-
ганські моджахеди, які отримали цю 
допомогу, не тільки не втратили своїх 
куль турних і цивілізаційних особли-
востей, а й навпаки отримали мож-
ливість їх всіляко зміцнювати. Нині 
Заходу протистоять країни аутсайде-
ри, що не змирилися зі своїм приниже-
ним становищем. Це той глобальний 
чинник, який у перспективі може по-
роджувати нові конфлікти, створюва-
ти сприятливе підґрунтя для застосу-
вання насилля у будь-якій формі, в 
тому числі й у вигляді терористичних 
актів. По-третє, однією з визначаль-
них ознак Т. п. є те, що він спрямова-
ний проти могутніх за потужністю дер-
жавних машин. Суперсучасні армії не 
можуть ефективно протидіяти, а не-

рідко виявля ються безсилими проти 
злочинних сценаріїв застосування те-
рористами звичайних, цивільних, по-
рівняно доступних і дешевих техноло-
гічних роз робок, наслідки їх застосу-
вання можна порівняти з наслідками 
війни. По-четверте, в ідейних витоках 
нинішнього Т. п. лежить ідеологія лі-
вого ради калізму, що отримала достат-
ньо помітний розвиток особливо у євро-
пей ських країнах у 60–70-х роках 
ХХ ст. Проблематика насильства стала 
провід ною у ліворадикальних теорети-
ків, їх роздумах про сучасне суспільс-
тво, про формування “нової людини” у 
новому середовищі. Саме мотив насил-
ля став тією крапкою, де схрестилися 
погляди ліворадикальних ідеологів, 
які стоять на різних світоглядних по-
зиціях і політичних платформах. Тема 
насильства міцно закріпилася в усіх 
механізмах, які зв’язують індивіда і 
державу, вона активно проповідується 
масовою культурою. По-п’яте, сучас-
ному Т. п. характерна найжорстокіша 
спрямованість на чисельні людські 
жертви, руйнування великих ма-
теріальних і духовних цінностей, про-
вокування війн, недовіри і ненависті у 
суспільстві. Про це свідчать організо-
вані терористами вибухи в токійсько-
му і паризькому метро, вибу хи по-
сольств США в Кенії і Танзанії, вибухи 
у Москві і Міжнародному торговельно-
му центрі в Америці.

В арсеналі боротьби з Т. п. застосо-
вується комплекс оперативно-розшу-
кових, розвідувальних, інформацій-
них, соціально-економічних, пси хо ло-
гічних, фізичних тощо заходів.

Гармашів І. Сутність сучасного тероризму і його 
основні характе ристики // Персонал. — 2005. — 
№ 5; Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та 
О. В. Антонюка. — К., 2005.

О. Антонюк

Терор проти терору — терорис-
тична група в Ізраїлі. Створена у 80-х 
роках єврейськими населеннями на за-
хідному березі річки Йордан під при-
криттям самооборони проти палес-
тинських бойовиків. Нині мало що ві-
домо про склад групи, її чисельність і 
керівництво. До оперативних парамет-
рів групи належать терор, вбивства на 
конфесійній основі.

Терор проти терору
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Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Тиранія — форма політичного уст-
рою, за якої відбувається одно осібне 
правління, побудоване на насильстві 
та жорстокості. 

Г. Щокін

Тімократія — особлива форма 
правління, за якої влада належить 
привілейованій більшості. Згідно з 
уявленням давньогрецького філософа 
Платона Т. передує олігархії, тобто її 
можна розглядати як різновид влади 
світської аристократії.

Г. Щокін

Тоталітаризм (фр. totalitaire, від 
лат. totus — весь, повний, цілий) — 
одна із форм авто ритарного державного 
управління, що характеризується пов-
ним держав ним контролем над усіма 
формами суспільного життя, фактич-
ною лікві да цією громадянських прав і 
свобод, а також постійними репресіями 
проти різних верств населення. 

Г. Щокін

Традиція етнічна — (лат. tra di
tio — передача; розповідь) — цін ності, 
погляди й усталені форми поведінки ет-
нічної спільноти, які пере даються із 
покоління в покоління і вживлені в сте-
реотипи та спосіб життя етносу. Т. е. — 
тривкий носій культурного коду етно-
су, конденсат набутків його культурно-
історичного досвіду. У царині Т. е. 
більше, ніж в інших сферах (економіч-
ній, соціально-політичній) втілюється 
етнічне начало со ціуму. Якщо змістом 
Т. е. виступають елементи світогляду 
етносу, то фор ми її вияву охоплюють 
сферу побутових відносин, форми гос-
подарювання, міжпоколіннєві та внут-
рісімейні стосунки, звичаї, педагогічні 
настанови та ін. З огляду на це Т. е. пос-
тають як істотна підоснова самоство-
рення і самозбереження етносу, вони 
консолідують і стабілізують етнічні 
спіль но ти, забезпечують тяглість їх іс-
торії і зв’язок їх поколінь. Як і кожне 
важливе й складне суспільне явище 
Т. е. відіграють амбівалентну роль у со-
ціальному розвиткові. Вони вельми 
часто виступають ефективним знаряд-

дям соціального контролю в руках 
владних структур. І навпаки, Т. е. не-
одноразово виявляли себе легітимізую-
чою підставою опертя автократичним, 
деспотич ним замірам носіїв влади. Т. е. 
можуть консервувати застарілі, а то й 
реак ційні суспільні настанови. Тому се-
лекція Т. е. завжди була і є важливим 
чинником культурно-перетворюваль-
ної діяльності суспільств.

Гриценко І. В. Кризові періоди національного 
буття: сучасний кон текст, іспанські паралелі // Ет-
носоціальні трансформації в Україні. — К., 2003; 
Життя етносу: соціо куль турні нариси. — К., 1997; 
Онтологічні проблеми культури. — К., 1994; Сміт Е. 
Націоналізм. — К., 2004; Со ветские этнографы о 
“национальной политике” в СССР // Этногра фичес-
кое обозрение. — 2006. — № 2; Сохань Л. Тради-
ція етнічна // Етнічний довідник: У 3 ч. — К., 1997. — 
Ч. 1; Традиции в современном обществе. Исследо-
вания этнокуль турных процессов. — М., 1990.

В. Ятченко

Трайбалізм (від англ. tribe — пле-
мінний) — принцип політики соціо-
культурної, економічної, етнічної і ре-
лігійної виокремленості, винятковос-
ті. Притаманний, головним чином, ро-
доплемінним, клановим структурам. 
У деяких країнах Африки Т. є своєрід-
ним способом формування політичної 
еліти. У таких країнах він розгля-
дається як своєрідне гальмо суспільно-
го розвитку, що утруднює національну 
консолідацію. Фактично Т. зводить 
нанівець принцип рівності громадян і 
провокує громадянські війни (напри-
клад, у Руанді, Сомалі).

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Трансляція — передавання теле- 
або радіосигналу, теле-, радіо пе редачі, 
програми безпосередньо з місця події.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005.

Ю. Бондар

Трансмісія культурна (від лат. 
transmissio — передача, перехід) — у 
механіці — пристрій для передачі ме-
ханічної енергії від двигуна до вико-
навчих органів машини або до інших 
робочих машин. У філософії, етно ло гії 
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(особливо у працях прихильників по-
зитивізму) цей термін використо вують 
для загального позначення сукупності 
механізмів, засобів, процесів опредме-
чення у діяльнісні форми життя со-
ціумів, зокрема етнічних спіль нот чи 
окремих представників цих спільнот 
ідеалів, інтенцій, настанов та інших 
продуктів духовного й соціального до-
свіду. Елементами Т. к. висту пають 
традиції етнічні, обряди, ритуали, цін-
ності й норми, педагогічні установки і 
таке інше, розглянуті з боку їх власти-
вості наснажувати форми творчо-пере-
творювальної й відтворювальної діяль-
ності людини духовними змістами й 
смислами.

Традиции в современном обществе. Исследо-
вания этнокультурных процессов. — М., 1990; 
Трансмиссия // Большая сов. энцикл.: В 30 т. — М., 
1977. — Т. 26. 

В. Ятченко

Тристороння комісія (ТК) — тіс-
не тристороннє співробітництво для 
підтрим ки миру, в управлінні світо-
вою економікою, у сприянні подаль-
шому еко номічному розвитку та полег-
шенні страждань бідних світу, що 
збільшить шан си мирної і плавної ево-
люції глобальної системи. Історія ТК 
розпочинається у 1972 р., коли на 
таємному засіданні Більдерберзького 
клубу Рокфеллер запро по нував ідею 
зближення США, Європи і Японії. Ця 
ідея була прийнята біль шістю, і вже в 
червні цього самого року Рокфеллер і 
Франклін відвідали Японію, провівши 
переговори з великими банкірами, які 
погодилися створити ТК.

23 і 24 липня 1972 р. в маєтку Деві-
да Рокфеллера, голови Ради міжнарод-
них відносин, було створено Тристо-
ронню комісію. Серед при сут ніх на ус-
тановчих зборах були представники 
(фінансисти, про мисловці, політики, 
державні діячі, вчені) США, Канади, 
Японії і країн Західної Європи (назва 
комісії символізує представництво 
трьох регіонів). Усі вісім представни-
ків США на установчих зборах були 
членами РМВ. Головним завдан ням 
комісії, зауважує сенатор Баррі Голд-
уотер у книзі “Без виба чень” є: “До 
чого насправді прагнуть члени ТК, то 
це до ство рення світового економічно-
го панування, яке стоїть вище політич-

них уря дів країн-учасниць. Як керів-
ники й творці системи, вони управля-
тимуть світом”.

Таким чином, активісти Більдер-
берзького клубу створили третю важ-
ливу мондіалістську структуру — ТК. 
Її очолюють американці, які входять 
до складу РМВ і Біль дерберзького клу-
бу; крім штаб-квартири в США (345 
East 46th street, New York) вона має 
ще дві штаб-квартири — у Європі та 
Японії. ТК покликана об’єднати три 
велетен ські простори, що є лідерами в 
технічному розвитку та ринковій еко-
номіці: Північну й Пів денну Америки, 
Європу, Тихоокеанський простір, кон-
трольований в той час Японією.

Засновник ТК — Девід Рокфел-
лер — голова і власник “Чейз Ман хет-
тен Банку”, а також господар багатьох 
інших банків сві ту. Його найближ чий 
помічник, ідеолог і співорганізатор — 
Збіг нєв Бжезин ський, який уже на той 
час був помітною постаттю у Раді між-
народних відносин. Утво ривши нову 
структуру, Бжезинський з 1973 до 
1976 р. був її дирек тором. Попри те, 
що ТК створена приватними організа-
ціями й особами, її завдання надто гло-
бальні. Більше того, і ТК, і Рада між-
народних відносин управляються од-
ними й тими самими людьми і мають 
спільну мету: створити єдиний Світо-
вий уряд. І якщо РМВ є ідеологічним 
закладом, то ТК ви рішує тільки прак-
тичні завдання.

Уже в 1973 р. Бжезинський запро-
понував вибрати президентом США 
майже нікому невідомого Джіммі Кар-
тера, члена ТК, а віце-пре зидентом — 
Уолтера Мондейла, також члена цієї 
організації. Рокфеллер узяв на себе усі 
витрати, пов’язані з передвиборною 
кампанією, внаслідок чого вся вико-
навча влада опинилася в руках членів 
ТК. Міністр оборони Г. Браун, міністр 
фінансів Блюменталь, представник 
США в ООН А. Янг, голова Ради націо-
нальної безпеки З. Бжезинський, біль-
шість міністрів і їхніх помічників були 
членами ТК.

Комісія має пірамідальну структу-
ру, на вершині якої — “Фі нансове бра-
терство Нью-Йорка”, під ним — банки 
Європи та Японії. Серед керівництва — 
представники різних країн і континен-
тів, але головна особа — Девід Рокфел-
лер. Його заступником був Джордж 

Тристороння комісія (ТК)



523

Бертон — європеєць, а дру гим заступ-
ником Такіше Ватанабе — японець. 
Нас тупну сходинку піраміди посіда-
ють представники розвинених країн, 
що виробляють майже 80 % світової 
продукції. У найнижчій частині піра-
міди — представники країн другого, 
третього й четвертого світів. За кіль-
кістю членів ТК розпо діл відбувається 
таким чином: США мають 109 місць, 
Європа — 106, Японія — 74 місця.

Підрозділи ТК добре укомплекто-
вані й охоплюють усі сфери життя. На-
приклад, вони фактично володіють 
більшістю відомих американських уні-
верситетів: Колумбій ським, Джордж-
таунським, Гарвардським, Гуверів-
ським, Массачусетським. Найбільші 
фонди, зокрема фонди Рокфел лера, 
Форда, Карнегі, також контролюються 

ними. Найбільші газети, радіо- й теле-
компанії також під їхнім впливом.

Чимало дослідників вважає, що 
ТК — британська таємна структура, а 
справжній її організатор — Генрі Кіс-
сінджер. Розібратися у цьому складно 
через утаємничення ді яльності комісії, 
проте при вивченні її діяльності стає 
зрозумілим, що Рокфеллер та інші 
представники фінансової еліти не є го-
ловними дійовими особами в ТК. У цій 
системі все так переплетено, що важко 
збагнути підпорядкованість однієї 
структури іншій.

Платонов О. Почему погибнет Америка. — 
Краснодар, 2001; Jim  Marrs. Rule by Secrecy. 
HarperCollins Publi shers Inc. New York. — 2000.

М. Сенченко
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Українізація — тимчасова політи-
ка РКП(б), здійснювана в Україні у 
20–30-х роках ХХ ст. ЦК КП(б)У і уря-
дом УСРР шляхом комплексу заходів 
у галузі національної політики з ме-
тою зміцнення радянської влади. У. 
передбачала задоволення певних на-
ціональних вимог українського наро-
ду: висунення українців на керівні по-
сади; запровадження української мови 
в державні та культурні установи, пре-
су, навчальні заклади; розвиток націо-
нальної за формою і радянської за 
змістом культури; створення відповід-
них умов для культурного розвитку 
національних меншин, які проживали 
в Україні. Новий напрям і зміст такої 
національної політики випливали із 
проголошеного керівництвом СРСР 
курсу на коренізацію партійного і ра-
дянського апаратів. Цей курс зу-
мовлювався такими чинниками, як: 
падін ня престижу інтернаціональних 
гасел і цін ностей в умовах переходу до 
НЕПу, лібе ралізація суспільства; зрос-
тання опо зиційних настроїв у рес-
публіках і регіонах і суто практичної 
складності управління територіями з 
іншими мовними та куль турними 
орієнтаціями населення; погір шення 
міжнародної обстановки і нама гання 
розіграти національну карту для ви-
правдання геополітичних домагань. 
Москва також сподівалася політи кою 
коренізаціі продемонструвати відмін-
ність своєї національної політики від 
імперської політики Росії, а в разі 
ймовірних невдач перекласти відпо-
відальність на республіканське керів-
ницт во. Сутність офіційно про голо ше-
ної XII з’їздом РКП(б) (17–25 квітня 
1923 р.) по літики коренізації полягала 
в широкому залученні до розповсюд-

ження комуністичної ідеології у націо-
наль них районах СРСР місцевих кад-
рів, врахуванні національних чинни-
ків при комплектуванні партійного і 
державного апаратів. Для цього було 
збільшено прийняття до партії пред-
ставників місцевого населення, розши-
рюва лися суспільні функції національ-
них мов, створювалась розгалужена 
мережа шкіл, середніх спеціальних і 
вищих навчальних закладів, газет і 
журналів, культосвітніх закладів 
тощо.

Український різновид цієї політи-
ки називався У. Полі тика У. суперечи-
ла великодержавним устремлінням 
РКП(б), але була зумовлена ворожим 
ставленням до радянської влади насе-
лення України, національна свідомість 
якого зросла за попередніх десятиліть, 
особливо під впливом національно-
визвольної боротьби українців 1917–
1920 рр., а також загрозою інтервенції 
Польщі, підтримуваної Антантою. 
Управ ління процесом У. покладалося 
на Комісію Політбюро ЦК КП(б)У з ук-
раїнізації (на чолі із секретарем ЦК 
КП(б)У В. Затонським) і Центральну 
Комісію українізації радян ського апа-
рату при Раді Народних Комісарів 
УСРР (на чолі з головою РНК УСРР 
В. Чубарем). Головна роль в У. відво-
дилася Народному комісаріату осві ти 
УСРР, який у 20-х роках відповідно 
очолювали Г. Гринько, В. Затонський, 
О. Шумський, М. Скрипник.

Відомий канадський історик О. Суб-
тельний зауважує, що перш ніж брати-
ся за У., належало провести зміни в 
партійному керів ниц тві України, яке 
переважно складалося з присланих із 
Москви радянських урядовців чи міс-
цевих євреїв. В основній масі вони не 
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виявляли великого розуміння необхід-
ності У. і ще менше були схильні вті-
лювати її. До того ж багато хто з них 
підкреслено демонстрував російську 
зверхність над “місцевими”. Далі вче-
ний наголошує, що лише після того, 
як були усунуті з посад непохитні 
“російські бюрократи й шовіністи” (за 
визначенням Леніна), український ра-
дянський уряд міг братися за здійснен-
ня нової політики.

Першими кроками у політиці У. 
стали заходи щодо розширення вжи-
вання української мови, особливо у 
партії та уряді. 17 липня 1923 р. РНК 
УСРР прийняла декрет “Про заходи в 
справі українізації начально-виховних 
і культурно-просвітніх установ”, який 
був пов’язаний з визна ченням шляхів 
і термінів У. навчальних і просвітніх 
закладів республіки. Згідно з цим 
декретом протягом двох наступних 
шкільних років мало закінчитися 
переве дення установ соціального вихо-
вання на українську мову і поступово, 
відповідно до наявності науково-
викладаць ких сил, мала відбутися У. 
системи професійної освіти. Декретом 
передбачалося обов’язкове запровад-
ження викладання української мови 
та україно знавства в тих школах, де 
викладання здійснювалося іншими, 
ніж українською, мовами, а також 
викладання української мови у деяких 
ви щих навчальних закладах. Водночас 
в усіх шкільних і культурно-про-
світніх установах російська мова зали-
шалась обов’язковим пред метом нав-
чання. Зміни такого самого характеру 
мали відбутися і в системі політичної 
освіти, де відтепер навчання мало здій-
снюватися рід ною мовою аудиторії. 
Для забезпечення культурних потреб 
українсь кого населення передбачалося 
також надавати матеріальну допомогу 
українським художнім колективам і 
установам та поряд із цим орга нізувати 
мережу українських театрів, інших 
мистецьких закладів.

Наступним декретом стала прийня-
та 1 серпня 1923 р. постанова ВУЦВК 
та РНК УСРР “Про заходи щодо забез-
печення рівноправності мов і про спри-
яння розвиткові української мови”, 
яка, по-перше, передбачала забезпечи-
ти українській мові місце, відповідне 
чисельності та питомій вазі українсь-
кого народу на території України; по-

друге, звертала особливу увагу також і 
на російську мову, яка разом з ук-
раїнською, була віднесена до категорії 
“найпоширеніших” в Україні мов; по-
третє, вказувала, що влада у своїх сто-
сунках з населенням повинна користу-
ватися цими двома мовами; по-четвер-
те, встановлювала інші правила для 
адміністративно-територіальних оди-
ниць та місць, більшість населення 
яких належала до націо нальних мен-
шин. Там органи влади мали користу-
ватися мовою біль шості населення. 
Під час проведення масових заходів 
громадянам на давалося право користу-
ватися своєю рідною мовою; по-п’яте, 
переводила діловодство у центральних 
і місцевих органах влади на українсь-
ку мову протягом року. Та кож вста-
новлювалися нові правила для спів-
робітників державних установ. Від-
повідно до цих правил ті з громадян, 
хто не володів обома найпоширеніши-
ми мовами, не міг бути прийнятий на 
службу до державної установи. Той, 
хто перебував на службі, але не володів 
цими мова ми, мав вивчити їх упро-
довж року. Ті, хто не виконав цю ви-
могу мали звільнятися. У зв’язку з 
цими вимогами Наркомату освіти до-
ручалося орга нізувати для співробіт-
ників спеціальні курси з трьох- та 
дев’ятимісячним терміном навчання.

Однак зазначені постанови, прий-
няті відповідно до рішень ХІІ з’їзду 
РКП(б) (17–24 квітня 1923 р.), змогли 
бути реалізовані лише з усуненням з 
постів секретарів її ЦК Е. Квірінга і 
Д. Лебедя. Зокрема, Д. Лебідь обстою-
вав так звану “теорію боротьби двох 
культур”, сутність якої полягала у 
тому, що російська культура в Україні 
пов’язана з прогре сив ним пролетаріа-
том і містом, тоді як українська куль-
тура — з відсталим селянством і селом, 
унаслідок чого російська культура 
рано чи пізно отримає перемогу, і 
обов’язок комуністів полягає в тому, 
щоб підтримати цей “природний про-
цес”. У квітні 1925 р. ВУЦВК та РНК 
УСРР прийняли постанову “Про захо-
ди термінового проведення повної ук-
раїнізації радян ського апарату, що 
визначала заходи щодо завершення 
українізації до 1 січня 1926 р. Відте-
пер офіційні стосунки державних уста-
нов на території республіки повинні 
були здійснюватися українською мо-
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вою. Увага зосе ред жувалася на ово-
лодінні українською мовою спів ро-
бітниками держав них установ. Нарко-
мату освіти УСРР доручалося поси лити 
свою діяльність у цьому напрямі. Та-
кож підтверджувалося право керівни-
ків установ звільняти з роботи осіб з 
недостатнім рівнем знан ня української 
мови. Для нагляду за ходом У., розгля-
ду справ про прийом на роботу у винят-
кових випадках осіб, що не воло діли 
українською мовою, постановою ство-
рю валася система нових органів — 
“комісій по україні зації”. Вони мали 
діяти в центральних ві домчих, гу-
бернських та окружних установах.

За відносно короткий час завдяки 
заходам У. у взає модії з іншими со-
ціально-економічними процесами від-
булися значні зру шення у розвитку 
духовно-культурної сфери українсько-
го суспільства. Розширилося застосу-
вання української мови, особливо у 
партії та уряді. У 1925 р. чиновники 
отримали вказівку про користування 
нею в усіх урядових публікаціях та 
листуванні. Якщо в 1922 р. українсь-
кою мовою велося менш як 20 % уря-
дових справ, то в 1927 р. — вже 70 %. 
Зросла чисельність українців в урядо-
вих установах. Якщо в 1923 р. вони 
становили лише 35 % серед урядових 
службовців і 23 % — серед членів пар-
тії, то в 1926–1927 рр. їхня частка 
збільшилась і вони становили відповід-
но 54 і 52 %. Найбіль ший вплив У. 
справила на освіту. Наприкінці 20-х 
років кількість шкіл з українською 
мовою викладання становила 81 % (у 
1922 р. — 50 %), вищих навчальних 
закладів — 54 % (у 1922 р. — 10 %). 
Значних успіхів було досягнуто в 
ліквідації непись менності. Під час ре-
волюції письменними були близько 
40 % міського населення; а через 10 
років — уже 70 %. За цей період пись-
менність на селі зросла з 15 до більш як 
50 %. Масова освітня кампанія актив-
но сприяла поши ренню серед молоді 
української мови, піднесенню її націо-
нальної само сві домості. Відбувався 
бурхливий розвиток української куль-
тури. У 1931 р. із усіх 88 театрів 66 
було українських, 12 єврейських та 9 
російських.

Якщо в 1922 р. українських газет 
майже не було, то на 1933 р. їх налічу-
валося вже 373 (з усіх 426) з накладом 

3,6 млн примірників. До 1927 р. ук-
раїнською мовою друкувалося більше 
ніж половина книжок. Наприкінці 
30-х років видавалося понад 20 літера-
турно-художніх альманахів і збірни-
ків, 55 журналів, виникли багаточи-
сельні літературно-художні об’єднан-
ня тощо.

У. сприяла залученню до радянсь-
кого культурного будівництва ук-
раїнської інтелігенції. З еміграції по-
вернулися деякі відомі діячі, зокрема 
М. Грушевський. Література і мистец-
тво досягли значних успіхів зав дяки 
таким діячам, як М. Хвильовий, 
М. Зеров, Г. Косинка, М. Рильський, 
В. Сосюра, Л. Курбас, О. Довженко, 
Г. Верьовка і багатьом іншим. Разом з 
У. у 20-х роках державна національна 
політика пе редбачала реалізацію спе-
ціальних заходів сприяння політично-
му і куль турному роз виткові націо-
нальних меншин, аж до вра хування 
етнічних чинників у адміністра тивно-
територіальному поділі. З метою 
управління цими процесами було 
створе но мережу спеціалізованих ра-
дянських, адміністра тивних, культур-
но-освітянсь ких, наукових установ. 
Передусім у струк турі органів держав-
ної влади органі зували спеціальні ор-
гани, які здійсню ва ли роботу серед на-
ціональних меншин. У травні 1921 р. 
Президія ВУЦВК прийняла рішення 
про створення відділу національ них 
меншин при Наркоматі внутрішніх 
справ. Подальше зростання обсягу та 
ус клад нення завдань роботи зумовило 
ство рення у квітні 1924 р. при ВУЦВК 
Цент ральної Комісії у справах націо-
нальних меншин (ЦКНМ). Комісія із 
самого по чатку своєї діяльності розро-
била зміни в адміністративно-терито-
ріальному поділі України з урахуван-
ням інтересів націо нальних меншин. 
Створенню національ них адміністра-
тивно-територіальних оди ниць сприя-
ло і надання пільгових умов. Так, нор-
ма кількості жителів, необхідна для 
виділення звичайних районів (25–
45 тис. осіб), знижувалася до 10 тис. — 
для національних районів і з 1000 до 
500 осіб — при утворенні націо нальних 
рад. Державна політика в міжетнічній 
сфері 20-х років загалом позитивно 
вплинула на процес національного 
відродження ук раїнського народу, іно-
національних груп населення. У складі 
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УСРР до 1930 р. було створено 25 на-
ціональних районів, 1087 національ-
них рад: 450 російських (з них 41 — се-
лищна), 254 німецьких, 156 єврей-
ських (68 селищних), 12 чеських, 4 
білоруських і 3 албанських. Одним із 
головних напрямів роботи з іноетніч-
ною частиною населення були: подо-
лання його еконо мічної відсталості; 
залучення до сфери ма теріального ви-
робництва; зміна соціаль ної структури 
національних груп. З кінця 20-х — по-
чатку 30-х років у національній полі-
тиці відбуваються кардинальні зміни, 
пов’язані з оста точним оформленням у 
СРСР командно-адміністративної сис-
теми. Фак тично почала здійснюватися 
сталінська національна політика, яка, 
ґрун туючись на соціально-політичних 
за садах “казарменого соціалізму”, 
приз вела до практичного відновлення 
імперського великодержавництва у 
сфері міжнаціо нальних відносин в 
CPCР, що було завуа льовано ідеологіч-
ною доктриною “друж би народів”. Но-
вий курс політики в Україні полягав, з 
одного боку, в згортанні курсу У., а з 
іншого — в докорінній зміні роботи з 
національними меншина ми. Показо-
вим у цьому плані є зміст ро боти та 
рішення листопадового (1933) об’єд-
наного Пленуму ЦК і ЦК КП(б)У. На 
ньому гострій критиці був підданий 
народний комісар освіти М. Скрипник. 
Якщо на червневому (1933) Пленумі 
ЦК КП(б)У його розвінчували за “по-
милки” у здійсненні українізації, то на 
об’єд наному листопадовому (1933) вже 
йшлося про його “націоналістичний” 
ухил. Зокрема, зазначалося, що в Ук-
раїні виняткове зна чення мали вик-
риття та розгром націона лістичного 
ухилу Скрипника, “ухилу, що зми кав-
ся з імперіалістичними інтервента ми 
фашистської Німеччини й панської 
Польщі, які намагалися відірвати Ук-
раїну від Радянського Союзу”. Разом зі 
звинува ченнями в українському “на-
ціоналізмі” на пленумі пролунали за-
яви й про “фа шистів” із середовища 
національних мен шин. В Україні під 
тиском Москви пар тійні органи ухва-
лили низку рішень, на підставі яких 
здійснювалися спершу “чис тка”, а 
потім ліквідація навчальних закла дів 
з викладанням мовами національних 
меншин (як осередків “буржуазно-
націо налістичного впливу”). Прийма-

лись і реа лізовувалися рішення щодо 
закриття й реорганізації національних 
культурно-ос вітніх закладів, редак цій 
газет і журналів. У контексті суспіль-
ної командно-адмініст ративної полі-
тики здійснювалися реорга нізація і 
ліквідація національних адмініст ра-
тивно-територіальних одиниць як та-
ких, що не виправдали себе.

Водночас у ці роки відбулася ціла 
низка політичних процесів проти ак-
тивних діячів українського руху, ни-
щівного удару було завдано по ук-
раїнській інтелігенції.

Малий етнополітологічний словник / О. В. Ан-
тонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К., 
2005; Національні процеси в Україні: історія і су-
часність. Документи і матеріали: Довід. — У 2 ч. / 
Упоряд.: І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка; За 
ред. В. Ф. Панібудьласки. — К., 1997. — Ч. 2; Суб-
тельний  Орест. Україна: історія / Пер. з англ. 
Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. — К., 
1991.

О. Антонюк

Українофобія (антиукраїнізм) — 
ворожість або ненависть до укра їнців 
як нації, до їхньої мови, культури, дер-
жавності. Як одна з різновидностей 
політики етноциду, У. спрямована на 
духовне знищення українців, позбав-
лення їхньої культурно-етнічної своє-
рідності, їхню деетнізацію (денаціо-
налізацію, винародовлення). Під ціле-
спрямованим політичним, релігійним, 
мовним та іншим тиском етнос посту-
пово втрачає свою ідентичність і в ре-
зультаті стає асимільованою частиною 
іншого етносу, розчиняється в іноет-
нічному середовищі, “зрівнюється” з 
ним. У. існувала й здійснювалась в Ук-
раїні, а також в інших державах у пев-
ні періоди історії і виявляла себе в 
інди відуальній поведінці, інституціо-
налізованих упередженнях і переслі-
дуваннях. Так, за часів існування Ук-
раїни у складі Російської імперії царат 
всіляко придушував духовно-культур-
не життя українців. У цей період вони 
були одним із найчисельніших етносів 
Європи, який не мав своєї держав-
ності. Політика самодержавства у сфе-
рі міжетнічних і міжнаціо нальних від-
носин мала на меті збереження ціліс-
ності монархії, проро сійщення всіх 
народів на ґрунті гасла Миколи І: 
“Один закон, одна мова, одна віра”. 
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Саме це гасло було в основі становлен-
ня влади до українців, яких розгляда-
ли лише як відгалуження російського 
народу, а українську мову — як місце-
вий діалект російської. Один з ідеоло-
гів великодер жав ного шовінізму, ре-
дактор “Московских ведомостей” Кат-
ков на сторінках своєї газети доводив, 
що Україна “ніколи не була окремою 
державою … Малоросійської мови ні-
коли не було і, незважаючи на всі зу-
силля україно філів, до цього часу не 
існує”. На цих засадах стояли 
царський уряд і його чиновники. 
Міністр внутрішніх справ П. Валуєв у 
листі до міністра народ ної освіти писав 
у 1863 р., що “ніякої окремої мало-
російської мови не було і бути не 
може”. У тому самому році було вида-
но розпорядження (Валуєвський цир-
куляр), яким категорично забороняло-
ся видання українською мовою книг 
“навчальних і взагалі призначених 
для початкового читання народу”. Доз-
волялося друкування, та й то після су-
ворої цензури, лише кількох творів 
так званого красного письменства. На-
слідком цих дискримінаційних за-
ходів царату було скорочення кіль-
кості друкованої продукції, що вида-
лася українською мовою в Росії: у 
1864 р. — 12 книжок і брошур, у 
1865 — 5, у 1866 — жодної, наступні 
три роки — по 2 книжки, у 1870 р. — 
5. В Україні з 1863 по 1872 р. вийшла 
лише одна книжка українською мо-
вою. У скрут ному становищі перебува-
ла й періодична преса. Намагання 
діячів україн ської культури організу-
вати стабільне видання періодики на 
національній основі наштовхувалося 
на традиційне опертя самодержавства. 
Вершиною У. можна вважати Емський 
указ Олександра ІІ 1876 р., який був 
спрямо ваний проти української мови 
як найважливішого чинника націо-
нального розвитку народу. Цим ука-
зом суворо заборонялося ввозити в 
межі імперії, без спеціального на те 
дозволу головного управління в спра-
вах друку, будь-які книги та брошури, 
видані за кордоном українською мо-
вою. Не дозволялися також театральні 
вистави українською мовою, друку-
вання текстів до музичних творів.

Рафальський О. О. Переяславський договір Ук-
раїни з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз 

/ Нац. акад. наук України; Ін-т політ. і етнонац. до-
слідж. — К., 2004

О. Антонюк

Український націоналізм — 
а) світогляд, центральним елементом 
якого є визнання незаперечності, при-
родності права на існування та легі-
тимності націй загалом і української 
нації зокрема; б) система ідей, спря мо-
ваних на захист української націо-
нальної ідеї, що виникла на початку 
ХІХ ст. як реакція на утиск народу. 
Отже, У. н. — це світоглядний прин-
цип, властивий для кращих, свідомих, 
патріотично налаштованих пред-
ставників конкретної нації, які праг-
нуть зреалізувати своє природне право 
розбудувати національну державу, 
тобто стати справжньою, дієздат ною 
нацією. Зробити це українські націо-
налісти намагалися й намага ються 
зовсім не всупереч і не за рахунок інте-
ресу будь-якої меншої, невеликої нації 
чи національної меншини, а за раху-
нок власного націо нального потенціа-
лу й інтересу. Адже соціальний досвід 
державотворення переконує: чим кра-
ще зреалізовано і задоволено інтереси і 
потреби ти тульної нації, тим краще 
живуть й окремі національні меншини 
у державі. Термін “націоналізм” в ук-
раїнській публіцистиці з’явився при-
близно у 80–90-х роках ХІХ ст. У ході 
наукової полеміки між Б. Грінченком 
і М. Драгомановим “український на-
ціоналізм” головним чином згадується 
як альтернатива “шовінізмові”. У 
довідниках і словниках до 1991 р. 
(особливо у 50–70-х роках ХХ ст.) “на-
ціоналізм” пояснювався тільки як 
“буржуазна ідеологія в галузі націо-
нальних відносин, характерними ри-
сами якої є проповідування вищості 
національних інтересів над соціаль-
ними, проголошення національної не-
терпимості” (Український енциклопе-
дичний словник. — Т. 2. — С. 592). 
Таке пояснення “націоналізму” пот-
рібне було, щоб утримувати велику 
державу СРСР у єдиних кордонах, іде-
алах, діях. Понад 80 років це вдавало-
ся. Більш точне визначення поняття 
“український буржуазний націо-
налізм” подано у трактуваннях на зла-
мі ХІХ і ХХ ст. Зокрема, Л. Юркевич у 
1910 р. писав: “З відродженням неісто-
ричних націй, з національною самоор-
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ганізацією в них кляс — націо нальна 
буржуазія, яка називає себе “інтелі-
генцією”, намагається стати на чолі 
народу, прикривається патріо тичною 
ідеологією, котрою задушевлює “ін-
телігенція” народ на сліпу їй службу”. 
Навіть Д. Донцов, один із провідних 
теоретиків націоналізму, завзято тавру-
вав “буржуазний націо на лізм”. Біль-
шість активних діячів українського 
руху широко використовували цей 
тер мін (М. Міхнов ський, Д. Донцов. 
М. Сциборський, І. Лисяк-Рудницький 
та ін.). Вважа єть ся, що У. н. як ідеоло-
гія і форма політичного руху, був опосе-
редкованою реакцією на модернізаційні 
процеси, а не їх наслідком. Така модер-
нізація здійснювалася під егідою панів-
них щодо українців націй, істотно під-
силювала асиміляційні процеси, прово-
кувала кризу традиційних цінностей, 
підсилювала відчуження сільської 
культури від міської та ін. Еволюція 
У. н. — складна, суперечлива, довгот-
ривала.

Уперше більш об’єктивно й позитив-
но ідеологію У. н. почали пояснювати в 
Україні лише після 1992 р. в тому сенсі, 
що це не ідеологія вищості, винятко-
вості, а державності, самостійності, 
незалежності провідної, титульної на-
ції. Водночас і спроб розтрощити, 
роз’єднати національно-демократичні 
сили за перші роки незалежності Украї-
ни було більше ніж достатньо, напри-
клад: “перекроювання” Руху, створен-
ня різноманітних двійок, трі йок і чет-
вірок у процесі виборів, на садження 
негативних оцінок нашого національно-
го минулого (анархізм Н. Махна, УНР, 
ОУН, УПА), діяльність національних 
партій і рухів років незалеж ності і, 
нарешті, — ситуація кінця 2005 — по-
чатку 2006 рр. Вкотре націоналістич-
ним силам судилося бути роз’єднаними. 
І чи буде в подальшому можливість, 
умови об’єд на тися — то вже майбутня 
конкретна політична ситуація.

Мета справжнього націоналізму — 
перетворення певного народу в держа-
вотворчу націю, що має власну держа-
ву і спроможна забезпечити достатнє, 
гідне життя усім громадянам країни. 
Саме за таких результатів націоналізм 
сповна виконує свою історичну місію і 
переростає у справжній патріотизм.

У. н., як і будь-який інший, ґрун-
тується на влас них, притаманних для 

української нації духовних цінностях, 
що стосу ють ся, головним чином, мо-
рально-правових засад. Основою таких 
засад є тради ційно-культурні цінності 
української титульної нації; повноцін-
не функціонування української мови 
як духовного стрижня розвитку ти-
туль ної нації; єдність православних 
церков і братерське ставлення до носіїв 
прадавньої української релігії; впо-
рядкування та посилення націо-
нального інформаційного простору 
тощо. Якщо ці засади не обстоюються 
й не забезпечуються, націоналізм як 
ідея, ідеологія, соціальна практика 
взагалі не утвердиться, не переможе.

Силу нації надає виключно внут-
рішнє усвідомлення своєї єдності, 
спільності походження, мови, тради-
ції, вірувань. Ще до по чатку ХІХ ст. 
національна свідомість, зокрема у єв-
ропейських наро дів, виявлялася надто 
слабо і в політиці істотної ролі майже 
не відігравала. Пізніше вона ставала 
дедалі помітнішою, а після падіння то-
талітарних режимів в СРСР, країнах 
так званої соціалістичної співдруж-
ності, саме завдяки національним, на-
ціоналістичним рухам постали біль-
шість нових демократичних держав. 
Постали, хоча і в них, і в Україні зок-
рема, продовжуються елементарні 
політичні неузгодженості і навіть спе-
куляції щодо національних мови, 
культури, традицій. У більшості країн, 
особливо з унітарним дер жавним уст-
роєм, державною є мова титульного 
народу або одного з корінних етносів. 
В Україні — україн сько го. Прикла-
дом, коли статус державної мають 
кілька мов є Канада, Бельгія, Швей-
царія. Так, це країни з федеративним 
державним устроєм. Однак є й такі, як 
Російська Федерація, що більш як фе-
дерація за своєю спе ци фікою, однак 
тут тільки одна державна мова. Тобто 
крім рівноправного мовного розмаїття, 
це є питанням державної, соці аль ної 
доцільності щодо визна чення держав-
ної (державних) мов. Конституція Ук-
раїни (ст. 10) держав ною мовою визна-
чає українську, гарантуючи вод ночас 
вільний розвиток, використання і за-
хист російської (найбільшої націо-
нальної меншини в Україні) та інших 
мов національних меншин в Україні. 
Все інше — політич ні спекуляції нав-
коло української мови та мовного пи-
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тання взагалі, що й нині часто спос-
терігаємо в Україні.

Становлення та реальні вияви У. н. 
можливе лише в контексті його 
взаємозв’язків і взаємовпливів з інши-
ми ідеологічними системами, через 
взаємодію з націоналізмами інших на-
цій, оскільки він цілком вписується у 
загальний контекст світової історії, 
маючи, зрозуміло, і власні характе-
ристики та особливості.

Конституція України. — К., 1994; Антонюк О. В. 
Основи етнополітики. — К., 2005; Грушевський М. 
Народностям України // Великий украї нець. — К., 
2002; Іванченко Р. Українська державницька 
ідея. — К., 2004; Іванченко І. Український народ 
// Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 
1996; Кононенко П. П. Національна ідея, нація, 
націо налізм. — К., 2006; Кравченко Б. Соціальні 
зміни і національна сві домість в Україні ХХ століт-
тя. — К., 1997; Кузик П. Націоналізм і шовінізм у 
міжнародних відносинах. — Л., 2003; Лук’я-
ненко Л. Г. Національна ідея і національна воля. — 
К., 2003; Мала енциклопедія етнодержаво знавства 
/ НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К., 1996; Щокін Г. В. Сучасний український 
консерватизм. — К., 2006.

М. Головатий

Унія церковна (лат. unio — єднан-
ня, об’єднання) — об’єднання однієї з 
церков православного сходу або її час-
тини з Римо-католицькою церквою на 
засадах визнання першості римських 
пап і католицької догматики, але за 
умов збереження своїх традицій, об-
рядів, літургійних і канонічних особ-
ливостей, устрою. Більшість сучасних 
східних като лиць ких церков (греко-
католики, халдео-, копто-, армяно-, 
сіро-католики та ін.) є наслідком укла-
дання У. ц. Унійна ідея виникає від са-
мого початку роз колу єдиної Вселенсь-
кої християнської церкви у 1054 р. У 
питанні поєд нання двох християнсь-
ких напрямів (православ’я і католи-
цизму) важлива роль належить Ба-
зельському собору 1431 р. і Флоренсь-
кому собору 1439 р., який навіть 
ухвалив “Акт про поєднання східної і 
західної церков”, Тридентському собо-
ру 1544–1563 рр. та ін. У житті ук-
раїнських християн особливе місце 
посідає Берестейська У. ц., яка зафік-
сувала об’єднання Київської метро-
полії з Апостольською Столицею на со-

борі у Бересті 1596 р. на засадах виз-
нання православною стороною зверх-
ності Римського Папи та католицького 
віровчення при збереженні східно-
слов’янського обряду, української мо-
ви богослужінь, національно-церков-
ного календаря, особливостей церков-
ної організації. Серед найголовніших 
передумов Берестейської унії — загро-
за латинізації Української православ-
ної церкви і спольщення українців, 
політичний тиск Москви, що претен-
дувала на місце і роль “третього Риму” 
в східному християнстві. Як засіб по-
долання внут рішньоцерковної кризи 
Київської метрополії, унія не виправ-
дала себе. Вона спричинила ще глибшу 
релігійну кризу, що вийшла за межі 
ХVІ ст., гостро позначилася на всій іс-
торії українського народу, викликала 
довго три валі церковні й національні 
конфлікти. Водночас релігійне проти-
стоян ня не було виключно деструк тив-
ним. Уніати й православні, виявив-
шись у проти борних таборах, прагнучи 
утвердити власне буття, змушені були 
дбати про розвиток освіти, мобілізацію 
інтелек туальних сил для літературної 
політики, розбудову власних шкіл. Як 
одні, так і інші стали послуговуватися 
засобами гуманістичної культури, яка 
наближала до себе прихильників і 
противників релігійного об’єднання 
під зверхністю Римського Папи. Необ-
хідність виправлення, допов нення, 
продовження Берестейської унії на 
новій основі — поєднання обох церков 
українського народу на засадах ство-
рення Київського патріархату, єдиного 
для право славної та греко-католицької 
спільноти, зрозуміли видатні ієрархи 
цих церков П. Могила і Й. Рутський, 
хоча здійснити ці плани тоді не 
вдалося за несприятливих для них 
умов.

Греко-католицька церква у своїй 
майже 400-літній історії мала періоди 
розвитку й занепаду, динамізації і 
криз. Проте завжди для іноземних 
правлячих структур, під владою яких 
перебувала Україна, вона була не-
бажаною, і весь час ними утискува-
лася. Виразно національний характер 
Української греко-католицької церк-
ви, її глибока інтеграція в українське 
суспільство викликали негативну 
реак цію в усіх поневолювачів україн-
ського народу: польської шлях ти, като-
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лиць ких єзуїтів, російського само дер-
жав ства, Мос ковської церкви, біль шо-
виць кого тоталітаризму, дер жавного 
атеїз му. Греко-католицька церква 
була ліквідована з ініціативи партійно-
державної влади СРСР на так званому 
Львівському соборі 1946 р., а всі її 
парафії автоматично проголошено 
православними. Значна частина віру-
ючих не сприйняла такого зовніш-
нього тиску й змушена була таємно 
відправляти свої богослужіння. Тобто 
греко-католицька церква продов жу-
вала діяти нелегально. Відновила вона 
свою легальну діяльність 30 листо пада 
1988 р., на основі відповідного рішення 
Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів УРСР. За короткий період 
часу із явища “власне галиць кого” 
греко-католицизм став всеук раїн-
ським. Нині греко-католицькі гро мади 
є в усіх областях України, а її керів-
ництво переїхало зі Львова до Києва. 
Для багатьох українців греко-ка-
толицизм став національною укра їн-
ською церквою. Українська греко-
католицька церква, як наслідок У. ц., 
в особі свого нинішнього керівництва є 
активним прихильником українського 
екуменізму. 

Історія  релігій в Україні. — К., 1999; Колод-
ний А. М. Україна в її релігійних виявах. — Л., 
2005; Черній А. М. Релігієзнавство. — К., 2005.

А. Черній 

Упередженість етнічна — сус-
пільне явище, якому притаманне нега-
тивна, несприятлива настанова до ет-
нічної спільноти або її індивідуальних 
членів, що характеризується стерео-
типними переконаннями; настанова 
ви тікає більше з внутрішніх процесів 
свого носія, ніж із фактичної перевір-
ки властивостей спільноти, про яку 
йдеться. Кожна етнічна група володіє 
своєю груповою самосвідомістю, яка 
фіксує її справжні й уявні специфічні 
риси. Люди неминуче сприймають і 
оцінюють чужі звичаї, традиції, фор-
ми поведінки насамперед через призму 
власних традицій, у яких вони самі ви-
ховані, при цьому елементи власної 
культури здаватимуться їм “при род-
ними” і “правильними”, а елементи ін-
ших культур нетиповими, специ-
фічними, дивними. Така схильність є 
певною мірою прийнятною і нор-

мальною для різних етносів. Темпера-
ментному італійцю повільний фін 
може здаватися млявим і холодним, а 
тому, у свою чергу, може не подо батися 
південна гарячність. Природність та-
кого сприйняття виходить із самої сут-
ності відмінностей між етнічними 
спільнотами та їх культурами, що фор-
мувалися в різних історичних і при-
родних умовах. Проблема виникає 
лише тоді, коли ці справжні чи уявні 
відмінності сприймаються не об’єк-
тивно, а вибірково, з виловлюванням 
лише несимпатичних, дратівливих оз-
нак і перетворюються у ворожу психо-
логічну установку стосовно якогось ет-
носу, установку, що роз’єднує народи 
психологічно, набирає рис етнічного 
упередження. У. е. обмежує сферу 
спілку вання між представникам різ-
них етнічних груп, викликає насторо-
женість з обох боків, заважає встанов-
ленню ближчих людських відносин. 
Так, у первісному суспільстві сфера 
спілкування між людьми обме жу-
валася рамками свого роду і племені. 
Людина — це тільки одноплемінник. 
Люди з інших племен, коли з ними до-
водилося зустрічатися, сприймалися 
як чужа, ворожа сила, як різновид 
бісів, демонів, бо несли загрозу смерті. 
Розширення міжплемінних зв’язків 
збагатило уявлення людини про себе, 
призвело до стирання граничної не-
приязні між окремими спільнотами. 
Образ іншої етнічної групи у свідо-
мості народу почав визначатися харак-
тером його власних історичних взає-
мостосунків із цією спільнотою. Побу-
тування У. е. продовжило існувати в 
міжетнічному спілкуванні через не-
сприятливі особисті контакти між ін-
дивідами, що належали до різних ет-
нічних груп. Відповідно якісь гіпер-
болізовані індивідуальні нега тивні 
риси окремих представників етносу 
накладалися на всю спільноту. Особ-
ливо на рівень упередженості вплива-
ли різноманітні конфліктні си туації, 
домінування в державних утвореннях 
одних етносів над іншими, економічна 
конкуренція між етносами тощо. У. е. 
форму валося й закріплювалося як на 
рівні масової свідомості, так і у свідо-
мості окремих осіб. Інтенсивність упе-
реджень етнічних зумовлена такими 
характеристиками контактуючих ет-
нічних груп і окремих її представни-
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ків: 1) співвідношенням часток різних 
етнічних спільнот у загальному складі 
населення того чи того регіону. Коли 
знижується частка іноетнічних груп — 
неприязнь значно зменшується і має 
“фоновий” характер; 2) типом поселен-
ня. У великих промислових центрах, 
де етноконтактне середовище насичені-
ше, вияви різних упереджень вірогід-
ніші, ніж на периферії; 3) соціальним 
статусом. Найнетерпиміші в міжетніч-
ному плані особи з низьким рівнем при-
бутків і безробітні; 4) рівнем освіти. У 
групах з вищим освітнім цензом етніч-
ні зауваження слабші, ніж у групах з 
низьким рівнем освіти. Подолати У. е. 
дуже важко, оскільки етнічні стереоти-
пи є живучими, а відсутність певних 
“звичних” негативних рис у представ-
ника якогось етносу трактуватиметься 
як виняток, а не під става для сумніву 
існуючого стереотипу. Велике значен-
ня у по м’якшенні й подоланні негатив-
них установок відіграють неформальні 
осо бисті контакти між представниками 
різних етнічних спільнот. Прискорити 
по м’якшення упередженості може рів-
ність статусу етносів, прагнення за-
гальних цілей, позитивна співпраця і 
взаємозалежність один від одного.

Етнічний  довідник: У 3 ч. — К., 1996. — Ч. 1; 
Мала  енцикло педія етнодержавознавства / НАН 
України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
/ Ю. І. Римаренко (ред.). — К., 1996; Нельма О. 
Теорія етносу. — К., 1997.

В. Деревінський

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини — інсти тут 
парламентського контролю за дотри-
манням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина на території 
України і в межах її юрисдикції на 
постійній основі. Запроваджений у 
суспільно-політичне життя Консти-
туцією України (ст. 62) і Законом Ук-
раїни “Про Уповноваженого Верхов ної 
Ради України з прав людини” від 
23 грудня 1997 р. Обрання цього ново-
го для України правого інституту 
пов’язано з необхідністю посилення 
парламентського контролю за дотри-
манням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина з урахуванням 
європейського досвіду.

Сам Закон містить VI розділів і 22 
статті. Перший розділ висвітлює за-

гальні положення, на яких він ґрун-
тується. У ст. 1 зазначається, що За-
кон у своїй діяльності керується Конс-
титуцією України, законами України, 
чинними міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. Ст. 2 зумо-
влює сферу застосування Закону, якщо 
є відносини, що виникають при реалі-
зації прав і свобод людини і грома-
дянина лише між громадянином Ук-
раїни, незалежно від місця його пере-
бування, іноземцем чи особою без 
громадянства, які перебувають на те-
риторії України, та органами держав-
ної влади, органами місцевого само-
врядування та їх посадовими і службо-
вими особами. Метою парламент ського 
контролю, проголошується у ст. 3, 
який здійснює Уповноважений, є: 
1) захист прав і свобод людини і грома-
дянина, проголошених Консти туцією 
України, законами України та міжна-
родними договорами України; 2) до-
тримання та повага до прав і свобод 
людини і громадянина суб’єк тами, за-
значеними у ст. 2 цього закону; 3) за-
побігання порушенням прав і свобод 
людини і громадянина або сприяння 
їхньому поновленню; 4) спри яння при-
веденню законодавства України про 
права і свободи людини і громадянина 
відповідно до Конституції України, 
міжнародних стан дартів у цій галузі; 
5) поліпшення і подальший розвиток 
міжнародного співробітництва в галузі 
захисту прав і свобод людини і грома-
дянина; 6) запобігання будь-яким фор-
мам дискримінації щодо реалізації 
людиною своїх прав і свобод; 7) спри-
яння правовій інформованості насе-
лення та захист конфіденційної інфор-
мації про особу.

Правовий статус Уповноваженого 
закріплюється у ст. 4, де зумов-
люється, що він визначається Консти-
туцією України, цим Законом, Зако-
ном України “Про державну службу”. 
Зокрема, у ній фіксується, що Уповно-
важений здійснює свою діяльність не-
залежно від інших державних органів 
і посадових осіб. Діяльність Уповнова-
женого доповнює існуючі засоби захис-
ту конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина, не відміняє їх і не 
тягне перегляду компетенції держав-
них органів, які забез печують захист і 
поновлення порушених прав і свобод. 
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Його повнова ження не можуть бути 
припинені чи обмежені у разі закін-
чення строку повноважень Верховної 
Ради України або її розпуску (самороз-
пуску), введення воєнного або надзви-
чайного стану в Україні чи в окремих 
її місцевостях. Уповноважений має пе-
чатку із зображенням малого Держав-
ного Герба України та своїм наймену-
ванням, його місцезнаходженням є 
столиця України — місто Київ.

Другий розділ (ст. 5–9) присвяче-
ний призначенню на посаду, звіль-
ненню з посаду ти припиненню повно-
важень Уповноваженого. Так, Уповно-
важений призначається на посаду і 
звільняється з посади Верховною Ра-
дою України таємним голосуванням 
шляхом подання бюлетенів. Уповнова-
женим може бути призначено громадя-
нина України, який на день обрання 
досяг 40 років, володіє державною мо-
вою, має високі моральні якості, досвід 
право захисної діяльності та протягом 
останніх п’яти років проживає в Ук-
раїні. Не може бути призначено Упов-
новаженим особу, яка має судимість за 
вчи нення злочину, якщо ця судимість 
не погашена та не знята в установ ле-
ному законом порядку. Уповноваже-
ний призначається строком на п’ять 
років, який починається з дня складен-
ня ним присяги на сесії Верховної Ради 
України (ст. 5). Порядок висунення 
кандидатури на посаду Уповнова-
женого подається у ст. 6. Пропозиція 
щодо кандидатур(и) на посаду Упов-
новаженого вносять Голова Верховної 
Ради України або не менш як однією 
четвертою народних депутатів України 
від конституційного складу Верхов ної 
Ради України. Відповідний комітет 
Верховної Ради України подає їй свої 
висновки щодо кожної кандидатури на 
посаду Уповноваженого, від повідності 
її вимогам, передбаченим цим Зако-
ном, та про відсутність причин, які б 
перешкоджали зайняттю нею цієї поса-
ди. Висування кандидатури для при-
значення на посаду Уповноваженого 
здійснюється у двадцятиденний термін 
з наступного дня після: 1) набрання 
чинності цим Законом; 2) закінчення 
терміну, на який було призначено 
Уповноваженого, або припинення його 
повноважень чи звільнення; 3) оголо-
шення резуль татів голосування, якщо 
Уповноваженого не було призначено.

Голосування проводиться під час 
пленарних засідань Верховної Ради 
України бюлетенями для таємного го-
лосування, але не раніш, як через де-
сять днів і не пізніше ніж через двад-
цять днів після закінчення терміну 
для висунення кандидатів для участі у 
виборах. Призначеним вважається той 
кандидат, за якого проголосувала біль-
шість народних депутатів Украї ни від 
конституційного складу Верховної 
Ради України, про що прий ма ється 
постанова. Проте, якщо на посаду 
Уповноваженого було висунуто більше 
ніж два кандидати і жодного з них не 
було призначено, Верховна Рада Ук-
раїни проводить повторне голосування 
по двох кандидатах, які отримали най-
більшу кількість голосів. Повторне го-
лосування з призна чен ня Уповноваже-
ного проводиться в порядку, визначе-
ному цією статтею. У разі, якщо жоден 
із кандидатів на посаду Уповноваже-
ного не набрав необхідної кількості го-
лосів, знову проводиться висування 
кандидатур для призначення на поса-
ду Уповноваженого. У ст. 8 зумовлені 
положення, за яких посада Уповнова-
женого є несумісною: а) Уповноваже-
ний не може мати представницького 
мандата, обіймати будь-які інші поса-
ди в органах державної влади, викону-
вати іншу оплачувану чи неоплачува-
ну роботу в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємс-
твах, в установах, організаціях неза-
лежно від форми власності, крім 
викладацької, наукової або іншої твор-
чої діяльності; б) він не може бути чле-
ном будь-якої політичної партії; в) за 
наявності обставин, зазначених у час-
тинах першій та другій цієї статті, 
Уповно ва жений повинен їх усунути 
протягом десяти днів після його при-
значення. До усунення зазначених об-
ставин він не може складати присяги; 
г) якщо обставини, зазначені у першій 
та другій статтях, виникли під час 
діяль ності Уповноваженого, вони ма-
ють бути усунені упродовж десяти днів 
з дня, коли про це стало відомо; д) у 
разі неможливості усунути їх протя-
гом десяти днів Уповноважений 
зобов’язаний зробити у зазначений 
термін заяву про відмову виконувати 
будь-які інші доручення чи повнова-
ження, крім тих, що належать Упов-
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новаженому; е) якщо протягом зазна-
ченого терміну Уповноважений не ви-
конає встановлених вимог, його 
повнова ження припиняються і Вер-
ховна Рада України зобов’язана звіль-
нити його з посади. Нове висування 
кандидатури і призначення Уповнова-
женого здій снюються за процедурою, 
передбаченою ст. 6 цього Закону. У 
ст. 9 йдеться про те, що повноваження 
Уповноваженого припиняється у ви-
падках: 1) відмови його від подальшо-
го виконання обов’язків шляхом по-
дання заяви про складання своїх пов-
новажень; 2) набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду щодо 
нього; 3) набрання законної сили рі-
шенням суду про визначення особи, 
яка обіймає посаду Уповноваженого, 
безвісно відсутньою або оголошення її 
померлою; 4) складання присяги ново-
обраним Уповноваженим; 5) смерті 
особи, яка обіймає посаду Упов но ва-
женого. Верховна Рада України прий-
має рішення про звільнення з посади 
Уповноваженого до закінчення термі-
ну, на який його обрано, в разі: а) по-
рушення присяги; б) порушення вимог 
щодо несумісності діяльності; в) при-
пинення громадянства України; г) не-
спроможності протягом більш як чо-
тирьох місяців підряд виконувати 
обов’язки через незадовільний стан 
здоров’я чи втрату працездатності. 
Висновки щодо наявності підстави для 
звільнення з посади Уповноваженого 
повинна дати тимчасова спеціальна 
комісія Верховної Ради України. Вер-
ховна Рада України за наявності заз-
начених у цій статті підстав розглядає 
питання і приймає відповідну поста-
нову про звільнення з посади Уповно-
важеного за поданням Голови Вер-
ховної Ради України або не менш як 
однієї четвертої народних депутатів 
України від конституційного складу 
Верховної Ради України. Уповнова-
жений вважається звільненим із поса-
ди, якщо за це проголосувала біль-
шість народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної 
Ради України. Припинення повнова-
жень та звільнення з посади Уповнова-
женого оформляються відповідною 
постановою Верховної Ради України.

Механізм організації діяльності 
Уповноваженого подається у третьому 
розділі (ст. 10–12). Для забезпечення 

діяльності Уповноважено го насам-
перед утворюється секретаріат, який є 
юридичною особою, має свій раху нок у 
банку та печатку встановленого зраз-
ка. Структура секретаріату, роз поділ 
обов’язків та інші питання щодо ор-
ганізації його роботи регулю ються По-
ложенням про секретаріат Уповнова-
женого Верховної Ради Укра їни з прав 
людини (далі — Положення). На пра-
цівників секретаріату поши рюється 
дія Закону України “Про державну 
службу”. Положення та кошто рис сек-
ретаріату затверджуються Уповнова-
женим у межах кошторису витрат, 
пов’язаних із діяльністю Уповнова-
женого. Призначення на посаду та 
звільнення працівників секретаріату 
здійснюються Уповноваженим. При 
Уповноваженому з метою надання кон-
сультаційної підтримки, проведення 
наукових досліджень, а також вивчен-
ня пропозицій щодо поліпшення стану 
захисту прав і свобод людини і грома-
дянина може створюватися консульта-
тивна рада (яка може діяти і на гро-
мадських заса дах) з осіб, які мають до-
свід роботи в галузі захисту прав і 
свобод людини і громадянина (ст. 100). 
Ст. 11 засвідчує, що Уповнова жений 
має право призначити своїх представ-
ників у межах виділених кош тів, за-
тверджених Верховною Радою Украї-
ни, а організація діяльності та межі 
повноважень представників Уповнова-
женого регулюються Положен ням про 
представників Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, 
яке затверджується Уповноваженим. 
Порядок фінансування діяль ності 
Уповноваженого викладений у ст. 12. 
В ній зазначається, що фінан сування 
діяльності Уповноваженого проводить-
ся за рахунок Державного бюджету 
України та щорічно передбачається в 
ньому окремим рядком. Уповноваже-
ний розробляє, подає на затвердження 
Верховної Ради України та виконує 
кошторис своїх витрат. Фінансову 
звітність він подає у порядку, встанов-
леному законодавством України. Вер-
ховна Рада України і відповідні органи 
виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування створюють потрібні 
умови для діяльності Уповноваженого, 
його секре таріату та представників.

Важливим виступає четвертий роз-
діл (ст. 13–19), в якому визначено пов-
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новаження Уповноваженого. Він має 
право: 1) невідкладного прийому Пре-
зидентом України, Головою Верховної 
Ради України, Прем’єр-мініс тром Ук-
раїни, головою Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України та 
вищих спеціалізованих судів України, 
Генеральним прокуро ром України, 
керівниками інших державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядуван-
ня, об’єднань громадян, підприємств, 
установ, організацій незалежно від 
форми власності, їх посадовими та 
службовими особами; 2) бути присут-
нім на засіданнях Верховної Ради Ук-
раїни, Кабінету Мініс трів України, 
Конституційного Суду України, Вер-
ховного Суду України та вищих спе-
ціалізованих судів України, колегії 
прокуратури України та ін ших коле-
гіальних органів; 3) звертатися до Кон-
ституційного Суду України з подан-
ням: про відповідність Конституції 
України, законів України та інших 
правових актів Верховної Ради Украї-
ни, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових 
актів Верховної Ради Авто номної Рес-
публіки Крим стосовно прав і свобод 
людини і грома дя нина; про офіційне 
тлумачення Конституції України та 
законів України; 4) безперешкодно 
відвідувати органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, під-
приємства, установи, організації неза-
лежно від форми власності, бути при-
сутнім на їх засіданнях; 5) на ознайом-
лення з докумен тами, в тому числі й 
секретними (таємними), та отримання 
їх копій в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємс-
твах, в установах, організаціях неза-
лежно від форми власності, органах 
прокуратури, включаючи справи, які 
знаходяться в судах. Доступ до інфор-
мації, пов’язаної зі службовою та дер-
жавною таємницями, здійснюється в 
порядку, визначеному законодавчими 
актами України; 6) вимагати від поса-
дових і службових осіб державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форми власності, сприяння 
проведенню перевірок діяльності під-
контрольних і підпорядкованих їм під-
приємств, установ, організацій, виді-
лення спеціалістів для участі у прове-

денні перевірок, експертиз і на дання 
відповідних висновків; 7) запрошува-
ти посадових і службових осіб, грома-
дян України, іноземців та осіб без гро-
мадянства для отримання від них ус-
них або письмових пояснень щодо 
обставин, які перевіряються по справі; 
8) відвідувати у будь-який час місця 
утримання затриманих, попе ред нього 
ув’язнення, установи відбування за-
судженими покарань та уста нови при-
мусового лікування і перевиховання, 
психіатричні лікарні, опитування осіб, 
які там перебувають, та отримувати 
інформацію щодо умов їхнього утри-
мання; 9) бути присутнім на засідан-
нях судів усіх інстанцій, у тому числі 
на закритих судових засіданнях, за 
умови згоди суб’єкта права, в інтере-
сах якого судовий розгляд оголошено 
закритим; 10) звертатися до суду із за-
явою про захист прав і свобод людини і 
громадянина, які за станом здоров’я 
чи з інших поважних причин не мо-
жуть цього зробити самостійно, а та-
кож особисто або через свого представ-
ника брати участь у судовому процесі у 
випадках та порядку, встановлених за-
коном; 11) направляти у відповідні ор-
гани акти реагування Уповноваженого 
в разі виявлення порушень прав і сво-
бод людини і громадянина для вжиття 
цими органами заходів; 12) перевіряти 
стан дотримання встановлених прав і 
свобод людини і громадянина відповід-
ними державними органами, в тому 
числі тими, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність (ст. 13).

Обов’язки Уповноваженого зафік-
совані у ст. 14. Він зобов’язаний дотри-
муватися Конституції України і за-
конів України, інших правових актів, 
прав та охоронюваних законом інтере-
сів людини і грома дянина, забезпечу-
вати виконання покладених на нього 
функцій та повною мірою використо-
вувати надані йому права, а також 
зберігати конфіден ційну інформацію. 
Це зобов’язання діє і після припинен-
ня його повно ва жень. У разі розголо-
шення таких відомостей Уповноваже-
ний несе відпо відальність у встановле-
ному законодавством порядку. Він 
також не має права розголошувати от-
римані відомості про особисте життя 
заявника та інших причетних до заяви 
осіб без їхньої згоди. Актами реагуван-
ня Уповноваженого щодо порушень 
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положень Конституції міжнародних 
до говорів України стосовно прав і сво-
бод людини і громадянина виступають 
конституційне подання Уповноваже-
ного та подання Уповноваженого до 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, об’єднань гро-
мадян, підприємств, установ, організа-
цій незалежно від форми власності та 
їхніх посадових і службових осіб. Зок-
рема, конституційне подання Уповно-
ва женого — це акт реагування до Кон-
ституційного Суду України щодо вирі-
шення питання про відповідність 
Конституції України (конституцій-
ності) закону України чи іншого пра-
вового акта Верховної Ради України, 
акта Президента України та Кабінету 
Міністрів України, правового акта 
Авто номної Республіки Крим; офіцій-
ного тлумачення Конституції України 
та законів України, а подання Уповно-
важеного являється актом, який вно-
сить Уповноважений до органів дер-
жавної влади, органів місцевого са-
моврядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій не-
залежно від форми власності, їх поса-
довим і службовим особам для вжиття 
відповідних заходів у місячний термін 
щодо усунення виявлених порушень 
прав і свобод людини і громадянина. 

У ст. 16. визначено, що Уповнова-
жений здійснює свою діяльність на 
підставі відомостей про порушення 
прав і свобод людини і громадянина, 
які отримує: 1) за зверненням грома-
дян України, іноземців, осіб без грома-
дянства чи їхніх представників; 2) за 
зверненнями народних депутатів Ук-
раї ни; 3) за власною ініціативою. Звер-
нення подаються Уповноваженому в 
письмовій формі протягом року після 
виявлення порушення прав і свобод 
людини і громадянина. За наявності 
виняткових обставин цей термін може 
бути продовжений Уповноваженим, 
але не більше ніж до двох років. При 
розгляді звернення Уповноважений: 
1) відкриває провадження у справі про 
порушення прав і свобод людини і гро-
мадянина; 2) роз’яснює заходи, що їх 
має вжити особа, яка подала звернен-
ня Уповноваженому; 3) направляє 
звернення за належністю в орган, до 
компетенції якого належить розгляд 
справи, та контролює розгляд цього 
звернення; 4) відмовляє в розгляді 

звернення. Уповноважений не розгля-
дає тих звернень, які розглядаються 
судами, зупиняє вже розпочатий роз-
гляд, якщо зацікавлена особа подала 
позов, заяву або скаргу до суду. 

Порядок представлення щорічних 
та спеціальних доповідей Уповно ва-
женого закріплено у ст. 18, де зазна-
чається, що протягом першого квар-
талу кожного року Уповноважений 
представляє Верховній Раді України 
щорічну доповідь про стан дотримання 
та захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина в Україні органами держав-
ної влади, органами місцевого самов-
рядування, об’єднаннями громадян, 
підприємствами, установами, органі-
заціями незалежно від форми власності 
та їх посадовими і служ бовими особа-
ми, які порушували своїми діями (без-
діяльністю) права і свободи людини і 
громадянина, та про виявлені недоліки 
в законодавстві щодо захисту прав і 
свобод людини і громадянина. Щоріч-
на доповідь повинна містити посилан-
ня на випадки порушень прав і свобод 
людини і громадянина, стосовно яких 
Уповноважений уживав необхідних за-
ходів, на результати перевірок, що 
здійснювалися упродовж року, виснов-
ки та рекомендації, спрямовані на 
поліпшення стану забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина. У разі 
потреби Уповноважений може подати 
Верховній Раді України спеціальну до-
повідь (доповіді) з окремих питань до-
тримання в Україні прав і свобод люди-
ни і громадянина. За щорічною та 
спеціальною (спеціальними) доповідя-
ми Уповноваженого Верховна Рада Ук-
раїни приймає постанову. Щорічні та 
спеціальні доповіді разом з прийнятою 
постановою Верховної Ради України 
публікуються в офіційних виданнях 
Верховної Ради України.

Участь Уповноваженого у міжна-
родному співробітництві перед ба чена 
у ст. 19. У ній вказано, що він бере 
участь у підготовці до повідей з прав 
людини, які подаються Україною в 
міжнародні організації згідно з чинни-
ми міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України.

Розділ п’ятий охоплює сферу гаран-
тій забезпечення діяльності Упов-
новаженого (ст. 20–22). Загальні га-
рантії діяльності Уповноваже ного роз-
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криті у ст. 20. Втручання органів 
державної влади, органів міс це вого 
само врядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організа цій 
неза лежно від форми власності та їх-
ніх посадових і службових осіб у діяль-
ність Уповноваженого забороняється. 
Він не зобов’яза ний давати пояснення 
по суті справ, які закінчені або перебу-
вають у його провад женні. Уповнова-
жений користується правом недотор-
канності на весь час своїх повнова-
жень. Він не може бути без згоди 
Верховної ради України притягнутий 
до кримінальної відповідальності або 
підданий за ходам адмі ністративного 
стягнення, що накладаються в судо-
вому поряд ку, затри ма ний, заарешто-
ваний, підданий обшуку, а також осо-
бистому огляду. Кримі нальну справу 
проти Уповноваженого може бути по-
рушено лише Гене ральним прокуро-
ром України. За порушення законо-
давства щодо га рантій діяльності 
Уповноваженого, його представників і 
працівників секре та ріату винні особи 
притягаються до відповідальності згід-
но з чин ним законодавством. По закін-
ченні терміну повноважень, на який 
особу було обрано на посаду Уповнова-
женого, їй надається робота (посада), 
на якій вона працювала до призначен-
ня і яка зберігається за нею на час ви-
конання нею обов’язків Уповноваже-
ного, а в разі неможливості надання 
цієї роботи (посади) — інша рівноцін-
на робота (посада) на тому самому або, 
за її згодою, іншому підприємстві, в 
установі, організації. Життя та 
здоров’я Уповнова женого і його пред-
ставників, які працюють на постійній 
основі, підлягають обов’язковому дер-
жавному страхуванню на випадок 
смерті, травми, каліц тва або захворю-
вання, отриманих під час виконання 
ними службових обов’язків. Порядок 
та умови страхування встановлюються 
Кабінетом Мі ністрів України. Гарантії 
захисту прав людини і громадянина 
при звер ненні до Уповноваженого за-
кріплені в ст. 21, де проголошується, 
що кожен може без обмежень і пере-
шкод звернутися до Уповноваженого у 
порядку, передбаченому чинним зако-
нодавством. При зверненні до Упов-
новаженого не може бути привілеї чи 
обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, релігійних та інших переко-

нань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовним та іншими оз-
наками. Особа, позбавлена волі, може 
звернутися з письмовим звер нен ням 
до Уповноваженого або його представ-
ників. У цьому разі до неї не застосову-
ються обмеження щодо листування, 
звернення якої особи про тягом двад-
цяти чотирьох годин направляють-
ся Уповноваженому. Корес пон денція 
Уповноваженого та його представни-
кам від осіб, які затримані, перебува-
ють під арештом, під вартою, в місцях 
позбавлення волі та місцях примусово-
го утримання чи лікування, а також 
інших громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства незалежно від 
місця їхнього перебування не підлягає 
ніяким видам цензури та перевірок. 
Особи, які вчинили дії, заборонені 
цією статтею, притягаються до від-
повідальності згідно з чин ним законо-
давством. Обов’язок співпраці з Упов-
новаженим закріплений у ст. 22. Тут 
йдеться про те, що органи державної 
влади, органи місцевого самовряду-
вання, об’єднання громадян, підпри-
ємства, установи, організації незалеж-
но від форми власності, посадові та 
службові особи, до яких звер нувся 
Уповноважений, зобов’язані співпра-
цювати з ним і подавати йому необхід-
ну допомогу, зокрема: 1) забезпечува-
ти доступ до матеріалів і документів, у 
тому числі на засадах, зазначених нор-
мативними актами про охорону дер-
жавної та службової таємниць; 2) на-
давати інформацію і да вати пояснення 
стосовно фактичної і правової підстави 
своїх дій та рішень. Відмова органів 
державної влади, органів місцевого са-
моврядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій не-
залежно від фор ми власності, їх поса-
дових і службових осіб від співпраці, а 
також умисне приховування або на-
дання неправдивих даних, будь-яке 
незаконне втру чання в діяльність 
Уповноваженого з метою протидії тяг-
нуть за собою відповідальність згідно з 
чинним законодавством.

Останній шостий розділ містить 
прикінцеві положення, що зумов-
люють набуття чинності Закону з дня 
його опублікування та зобов’язання 
Кабінету Міністрів України подати на 
розгляд Верховної Ради України про-

Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини
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позиції щодо приведення законодав-
чих актів України відповідно до Зако-
ну України “Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини”; 
провести рішення Уряду України від-
повідно до цього Закону; забезпечити 
перегляд і скасування міністерствами 
та іншими централь ни ми органами ви-
конавчої влади України нормативних 
актів, що суперечать цьому Закону.

О. Антонюк 

Уповноважений у справах до-
тримання Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини — 
посадова особа, на яку Кабінетом 
Міністрів України (постанова Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 1998 р. 
№ 557) покладено повноваження щодо 
забезпечення представ ниц тва під час 
роз гляду справ, пов’язаних з порушен-
ням положень Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини 1950 р. 
в Європейській Комісії з прав лю дини 
та Європейському Суді з прав людини. 
Встановлено, що Уповно важений за 
посадою є заступником Міністра юсти-
ції й виконання його функцій забез-
печується Національним бюро у спра-
вах дотримання Конвен ції про захист 
прав і основних свобод людини, яке діє 
у складі центрального апарату Мініс-
терства юстиції України. Уповнова же-
ний у своїй діяльності керується Конс-
титуцією України, законами України, 
актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міжнародними до-
говорами України, Внутрішнім регла-
ментом Європейської Комісії з прав 
людини, Внутрішнім регламентом Єв-
ропейського Суду з прав людини та По-
ложенням, затверд женим постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 квіт-
ня 1998 р. На цю посаду призначаєть-
ся особа, яка не менш як 10 років про-
живає в Україні, є громадянином Ук-
раїни, має вищу юридичну освіту, 
стаж роботи в галузі права не менш як 
10 років, володіє однією з офіційних 
мов Ради Європи. 

Основними завданнями Уповнова-
женого є: а) представництво України в 
Комісії та Суді під час розгляду справ 
про порушення Україною поло жень 
Конвенції, а також під час розгляду 
справ за позовами України сто сов но 
порушень положень Конвенції іншими 
державами — учасницями Конвенції; 

б) координація роботи заінтересованих 
органів виконавчої влади, пов’язаної з 
підготовкою матеріалів для розгляду 
справ у Комісії та Суді; в) підготовка і 
внесення на розгляд Комісії та Суду 
письмових допо відей, участь у слухан-
нях справ, які розглядаються ними; 
г) інформування Комі сії про хід вико-
нання Україною рішень Комісії та 
Суду; д) внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України пропозицій про усу-
нення порушень положень Конвенції, 
недопущення таких порушень у май-
бутньому; є) на дання необхідної інфор-
мації уповноваженим особам, які 
прибува тимуть в Україну з метою про-
ведення перевірок дотримання Кон-
венції.

На виконання основних завдань 
Уповноважений: а) вивчає факти пору-
шення прав людини в Україні відповід-
но до запитів Комісії та Суду; б) від-
повідає на запити Комісії та Суду, на-
дає докази, надсилає повідом лення та 
додаткові письмові зауваження щодо 
справ про порушення поло жень Кон-
венції; в) надає Суду інформацію та 
відповідні матеріали щодо справ про 
порушення Конвенції; г) надсилає до 
відповідних державних органів Украї-
ни запити стосовно надання матеріалів 
і пояснень щодо конкретних випадків 
порушень прав людини; д) виступає 
доповідачем у справах щодо порушен-
ня прав людини під час їх розгляду 
в Комісії та Суді; інформує Кабінет 
Міністрів України про хід розгляду 
справ у Комісії та Суді; є) подає Кабіне-
тові Міністрів України пропозиції про 
запобігання порушенням прав людини 
в Україні; ж) проводить переговори з 
метою врегулювання спору шляхом ук-
ладення мирової угоди з позивачем.

Уповноважений для виконання 
своїх функцій має право: а) у межах 
своєї компетенції отримувати від дер-
жавних органів України відповідні ма-
теріали та інформацію щодо випадків 
порушень прав людини в Україні; 
б) утворювати експертні та робочі гру-
пи, залучати спеціалістів, науковців 
та експертів до вирішення питань, що 
належать до його компетенції; в) брати 
участь у засіданнях колегій мініс-
терств, інших центральних і місцевих 
органів виконавчої влади у разі роз-
гляду питань, що належать до його 
компетенції.

Уповноважений у справах дотримання 
Конвенції про захист прав ...
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Уповноважений забезпечує макси-
мальний рівень об’єктивності під час 
розгляду справ про порушення прав 
людини. Діяльність Уповнова же ного 
забезпечується Національним бюро у 
справах дотримання Конвенції про за-
хист прав і основних свобод людини, 
яке є структурним підрозділом Мін’юс-
ту та яке очолює Уповноважений. За-
безпечення представництва Уповнова-
женого в Комісії та Суді, витрати на 
яке не компенсуються Радою Європи, 
здійснюється за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України в порядку, 
встановленому законодавством.

О. Антонюк

Участь у політичному житті — 
дії, спрямовані на реалізацію політич-
них, зумовлених законодавчо прав. 
Відповідно до Конституції України 
громадяни мають право на свободу 
об’єднання в політичні партії та гро-
мадські об’єднання для здійснення і 
захисту своїх прав і свобод, задоволен-
ня політичних, економічних, соціаль-
них, культурних та інших інтересів, за 
винятком обмежень, встановлених за-
коном в інтересах національної безпе-
ки і громадського порядку, охорони 
здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей. Політичні партії 
в Україні сприяють формуванню і ви-
раженню політичної волі громадян, 
які беруть участь у виборах. Членами 
політичних партій можуть бути лише 
громадяни України.

Обмеження щодо членства у полі-
тичних партіях встановлюється вик-

лючно Конституцією і законами Ук-
раїни.

Громадяни мають право на участь у 
професійних спілках з метою захисту 
своїх трудових і соціально-економіч-
них прав та інтересів у тому числі й 
політичними методами боротьби. Ніх-
то не може бути примушений до всту-
пу в будь-яке об’єднання громадян чи 
обмежений у правах за належність чи 
неналежність до політичних партій і 
громадських організацій. Утворення і 
діяльність політичних партій і громад-
ських організацій, програмні цілі або 
дії яких спрямовані на ліквідацію не-
залежності України, зміну конститу-
ційного ладу насильницьким шляхом, 
порушення суверенітету і територіаль-
ної цілісності держави, підрив її безпе-
ки, незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, 
на розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров’я насе-
лення забороняється. Політичні партії 
та громадські організації не можуть 
мати воєнізованих формувань. Не до-
пускається створення і діяльність ор-
ганізаційних структур політичних 
партій в органах виконавчої та судової 
влади і виконавчих органах місцевого 
самоврядування, військових форму-
ваннях, а також на державних підпри-
ємствах і навчальних закладах та ін-
ших державних установах і організа-
ціях.

Ю. Бондар

Участь у політичному житті
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політична докт рина, що виник ла у 
1919 р. в Італії та Німеччині як реак-
ція на неспро можність панівних класів 
ут римати владу звичайними демок-
ратични ми засобами. Як правоекс-
тремістський політичний рух та ідео-
логія, Ф. засно вується на антидемок-
ратизмі, для якого характерні такі 
риси: відкрита ставка на силові методи 
досягнення мети, агресивні форми по-
ведінки; про голошення етнічної та ра-
сової винятковості й гегемонії своєї на-
ції; вияв крайньої нетерпимості до іна-
комислячих; здійснення підривних 
акцій; адаптація до ідеології, в основі 
якої — ідеї “сильної” держави і підпо-
ряд кування їй індивідуальних полі-
тичних прав; установ ка на заохочення 
мілітаризму. Ф. ґрунтується на таких 
визначальних рисах: то талітаризм, 
консолідація екстремістських органі-
зацій, заборона прогресивних пар тій 
та організацій, расизм, геноцид, шові-
нізм, елітаризм, вождизм, використан-
ня крайніх методів, форм насильства 
для до сягнення політичної мети, лікві-
дація де мократичних свобод, переслі-
дування іна комислячих.

Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горба тенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
переробл. і допов. — К., 2004.

О. Антонюк

Федералістський Союз Європей-
ських Національних Меншин — не-
залежна асоціація організацій націо-
нальних меншин і народностей Євро-
пи. Заснована в 1949 р. — у рік 
створення Європейського Союзу — у 
Версалі (Франція). З травня 2005 р. 
cклад Союзу налічує 53 дійсних члена, 

Фаворитизм (favouritism, від лат. 
favor — прихильність, схильність) — 
1) висунення, заохочення фаворитів; 
2) становище влади, за якого надто ба-
гато визначається впли вом фаворитів, 
тобто улюбленців владної особи, яка з 
такого становища має неабияку вигоду. 

М. Головатий

Фанатизм етнічний (фр. fanatis
mе, від лат. fanaticus — несамовитий, 
шалений і грец. etnicos — народний) — 
фанатизм загалом — це надмірна захоп-
леність людини певним об’єктом чи 
явищем, яка здебільшого супровод-
жується зниженням контролю над 
своєю поведінкою, нереалістичністю, 
некритичністю у судженнях про об’єкт 
свого захоплення. Ф. е. — відповідна 
ідентичність особистості, групи, етносу, 
за якої має місце надто помітне доміну-
вання етнічних інтересів і цілей. Такі 
цілі та інтереси розуміються як першо-
чергові, найважливіші і тому Ф. е. суп-
роводжується готовністю йти в ім’я до-
сягнення таких цілей на будь-які жерт-
ви і дії. Нерідко Ф. е. має підґрунтя у 
вигляді релігійної нетерпимості. Часто 
крайньою формою Ф. е., як агресивної 
ідентичності, виступає тероризм.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та 
ін. — К., 1996; Малий етнополітологічний словник 
/ О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та 
ін. — К., 2005; Політологічний словник: Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головато-
го, О. В. Антонюка. — К., 2005.

М. Головатий

Фашизм (італ. fascismo, від лат. 
fastis — в’язка хмизу) — суспільно-
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28 асоційованих членів і 19 членів-ко-
респондентів. Генеральний секретаріат 
Союзу розміщений у м. Фленсбург — 
політичному й культурному центрі 
датської меншини Німеччини.

До складу демократично обраного 
правління Союзу входять пред став-
ники національних меншин із семи 
різних країн. Нині президентом Союзу 
є ретороманець із Швейцарії, віце-пре-
зидентами — по одному пред став нику 
від південнотирольців Італії, хорватів 
Федеративної Республіки Югославії, 
німців Данії, сербів Німеччини, а та-
кож один представник угор ських мен-
шин Центральної Європи. У засі-
даннях президії бере участь також 
представник молодіжного союзу євро-
пейських національних меншин.

Основними формами реалізації 
власних статутних засад Союзу є: про-
ведення щорічних конгресів, з обран-
ням відповідної центральної теми, сис-
тематичним проведенням зібрань деле-
гатів; прийнят тя і розгляд заяв і 
резолюцій, пов’язаних з проблемами 
національних (етнічних) меншин; ви-
дання бюлетеня (до 6 разів на рік); 
участь у діяльності неурядових органі-
зацій і заходах Європейського Союзу, 
ООН, ОБСЕ; організація заходів регіо-
нального масштабу (щорічні зустрічі 
слов’янських і німецьких меншин Со-
юзу); організація або участь у сим-
позіумах та інших нарадах з питань 
європейських національних меншин з 
метою ознайомлення із ситуацією у 
цій сфері.

Відповідно до статутних документів 
Союз свою діяльність підпорядковує 
інтересам національних меншин Євро-
пи; піклується проб ле мами збережен-
ня і підтримки національної самобут-
ності, мови, культури та історії націо-
нальних меншин і народностей, рішуче 
виступає проти сепаратизму та будь-
яких спроб насильницької зміни кор-
донів, прагне підтримувати добро-
сусідські, мирні відносини між мажо-
ритарними нація ми і національними 
меншинами відповідних країн або ре-
гіонів. Союз упро довж усієї своєї іс-
торії глибоко вірить, що національні 
меншини можуть знаходити політичні 
рішення, які спрямовані на гармоніза-
цію взаємин з мажоритарним населен-
ням, тільки на демократичній основі 
відповідно до діючого законодавства, 

шляхом мирного й конструктив ного 
діалогу. Своєю діяльністю Союз нама-
гається переконати парламенти і уря-
ди європейських країн, а також євро-
пейські організації в тому, що мирний 
розвиток Європи залежить від дотри-
мання законних інтересів національ-
них меншин і народностей.

Завдячуючи послідовним виступам 
на захист демократії і права, наполег-
ливій роботі над удосконаленням пра-
вових механізмів захисту національ-
них меншин і виступам на підтримку 
політики мирного діалогу Союз заслу-
жив визнання як партнер урядів і пар-
ламентів багатьох країн Європи, а та-
кож різних загальноєвропейських і 
міжнародних орга ні зацій. Знаком виз-
нання зусиль Союзу щодо захисту ін-
тересів європейських національних 
меншин стало визнання його як ор-
ганізації, що має консуль тативний 
статус у Євросоюзі (з 1989 р.) і в ООН 
(з 1995 р.).

Представники Союзу беруть участь 
у всіх конференціях ОБСЄ з питань на-
ціональних меншин і народностей.

Союз має різні джерела фінансуван-
ня: внески організацій-членів, щорічні 
субсидії і цільові засоби державних і 
громадсько-правових установ Швей-
царії, Данії, Австрії, ФРН тощо. Ці-
льові засоби виділяються на реалі-
зацію цілей, зафіксованих у Статуті 
Союзу: проведення міжнародних кон-
ференцій, національних меншин, семі-
нарів, виїздів у райони проживання 
меншин, консультацій і т. ін.

О. Антонюк 

Фемінізм (фр. feminisme, від лат. 
femina — жінка) — 1) соціальний рух 
проти дискримінації прав жінок у всіх 
сферах життя; 2) соціально-політична 
теорія рівності статей; 3) світогляд 
(система цінностей), в основі якого ле-
жить положення про ліквідацію будь-
якого панування. Термін “Ф.” з’явився 
у ХІХ ст. для позначення ідеології рів-
ноправності жінок. Хоча ідеї звільнен-
ня жінок зустрічаються ще в ХV–
ХVІ ст., центром Ф. вважають США, 
де в 1848 р. виник організований рух 
за звільнення жінок. У сучасному Ф. 
виокремлюють кілька напрямів (те-
чій): ліберальний, радикальний, со-
ціалістичний і гуманістичний, які вва-
жаються основними. Кожному сус-
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пільству притаманна універсальна мо-
дель соціальної стратифікації: поділ 
людей за статтю — чоловік і жінка. 
При цьому поділ на жіночий і чолові-
чий рід (gender) зумовлений соціаль-
ним відображенням біологічної суті. 
Поняття “гендер” означає, що ролі жі-
нок і чоловіків у суспільстві контролю-
ються і визначаються соціально. Від-
повідна зміна соціальних ролей жінок 
і чоловіків, зумовлена справедливим 
розподілом матеріальних ресурсів, за-
кріпленням прав, свобод і обов’язків, 
сприяє досягненню гармонії в суспіль-
стві і забезпеченню прав людини. Тому 
часто Ф. плутають з гендерною політи-
кою, як реальною практикою рівності 
статей.

Уперше рівноправність жінок і чо-
ловіків юридично була закріплена у 
французькій Декларації прав людини 
і громадянина у 1789 р.: “Люди народ-
жуються і залишаються вільними і 
рівними у правах”. Згодом подібні до-
кументи приймалися і в інших краї-
нах. Починаючи з 1975 р. під егідою 
ООН було проведено чотири всесвітні 
конференції зі становища жінок, Спе-
ціальну сесію Генеральної Асамблеї 
ООН щодо становища жінок і гендер-
ного розвитку в сучасних умовах, ство-
рені спеціальні органи в системі ООН з 
жіночих і гендерних питань. Осново-
положним документом, що проголосив 
гендерну рівність, є Загальна деклара-
ція прав людини в якій записано: “Всі 
люди народжуються вільними і рівни-
ми у своїй гідності та правах. Вони 
наділені розумом і совістю і повинні 
діяти стосовно один до одного в дусі 
братерства”. Право на рівність — на 
першому місці серед усіх прав і свобод 
людини. Вона проголошується і за-
кріплюється також у: Міжнародному 
пакті про економічні, соціальні і куль-
турні права (1966), Міжнародному 
пакті про громадянські і політичні 
права (1966), Конвенції ООН про лікві-
дацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок (CEDAW, або Жіноча конвен-
ція — 3 вересня 1981 р.) та інших між-
народних документах. Положення про 
гендерну рівність детально обговорю-
валися на Всесвітній конференції з 
прав людини під егідою ООН (Відень, 
1993 р.), Четвертій Всесвітній кон-
ференції ООН зі становища жінок (Пе-
кін, вересень 1995 р.), на Спеціальній 

сесії Генеральної Асамблеї ООН (Нью-
Йорк, червень 2000 р.) з порядком 
денним: “Жінки у 2000 році: рівність 
між жінками і чоловіками. Розвиток і 
мир у ХХІ столітті”. Від початку свого 
створення (1949) основні принципи 
політики з питань рівноправності жін-
ки і чоловіка проголосила і проводить 
через усю свою діяльність Рада Європи 
(РЄ). Так, 4 листопада 1950 р. у Римі 
було прийнято Європейську конвенцію 
про захист прав людини та основних 
свобод, де в ст. 14 закріплено принцип 
рівності жінок і чоловіків.

Хоча в роки радянської влади фак-
тичної рівності не існувало, однак тео-
ретично вона містилася у положеннях 
Конституцій СРСР 1936 і 1977 рр., в 
Конституції Української РСР (1978). 
Генеральна асамблея ООН 18 грудня 
1979 р. на 34-й сесії схвалила Конвен-
цію про ліквідацію всіх форм диск-
римінації щодо жінок, яка набрала 
чинності в Україні 3 вересня 1981 р. У 
Пекінській платформі дій четвертої 
Всесвітньої Конференції зі становища 
жінок (Пекін, 1995 р.) наголошувало-
ся, що уряди країн не тільки повинні 
утримуватися від порушення прав жі-
нок, а й здійснювати активні зусилля з 
метою заохочення і захисту цих прав. 

Визнаний міжнародним співтова-
риством принцип рівності прав і сво-
бод жінки і чоловіка втілено у Консти-
туції України (1996). Рівні права та 
можливості соціальних статей — один 
з головних принципів демократії і по-
ваги до людини. У Конституції Украї-
ни містяться стандарти у сфері ген-
дерної рівності, які закріплені в 
Загальній декларації прав людини 
(1948), Міжнародному пакті про гро-
мадянські і політичні права (1966), 
Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод (1950), в інших доку-
ментах. Політико-правовий фунда-
мент гендерної рівності в Конституції 
України становлять певні основи роз-
витку держави, а саме: народовладдя 
(ст. 5), політичний плюралізм (ст. 15), 
рівність і свобода громадян (ст. 21, 23), 
не відчужуваність прав і свобод люди-
ни (ст. 21) та ін.

У конституціях окремих держав 
принцип рівності формулюється по-
різному: прямо (позитивно); у вигляді 
заборони дискримінації за статтю; че-
рез поєднання цих двох способів. Так, 
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частина перша ст. 24 Конституції Ук-
раїни сформульована на основі пози-
тивного способу: “Громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та 
є рівними перед законом”. А негатив-
ний спосіб формулювання принципу 
рівності статей застосований у частині 
другій ст. 24 Конституції України: “Не 
може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими 
ознаками”. Тобто у Конституції Украї-
ни принцип рівності конституційних 
прав і свобод та рівності громадян пе-
ред законом сформульовано через 
поєднання позитивного і негативного 
способів викладу. Рівність між чолові-
ком і жінкою у радянській державі за-
безпечувалася системою заходів охо-
ронного і пільгового законодавства 
стосовно жінок. Нині відповідно до 
Конституції України 1996 р. ця рів-
ність повинна забезпечуватися через 
систему антидискримінаційних за-
ходів, які зобов’язана здійснювати і 
забезпечувати держава стосовно обох 
соціальних статей. З аналізу положень 
Конституції України 1996 р. випли-
ває, що рівність можливостей повинна 
забезпечуватися насамперед усіма інс-
титутами громадянського суспільства, 
а після цього відповідно підтримувати-
ся державою. Тобто завдання держа-
ви — утвердження і забезпечення 
справжньої рівності жінок і чоловіків. 
У частині третій ст. 24 Конституції Ук-
раїни закладена своєрідна гендерна 
асиметрія: “Рівність прав жінки і чо-
ловіка забезпечується: наданням жін-
кам рівних з чоловіками можливостей 
у громадсько-політичній і культурній 
діяльності, в здобутті освіти і про-
фесійній підготовці, у праці та винаго-
роді за неї; спеціальними заходами 
щодо охорони праці і здоров’я жінок, 
встановленням пенсійних пільг, ство-
ренням умов, які дають жінкам поєд-
нувати працю з материнством; пра-
вовим захистом, матеріальною і мо-
ральною підтримкою материнства і 
дитинства, включаючи надання опла-
чуваних відпусток та інших пільг ва-
гітним жінкам і матерям”. У багатьох 
країнах, в тому числі й в Україні, про-
блеми рівності, особливо у сферах со-

ціально-економічній і політичній, за-
лишаються більше задекларованими, 
ніж реально вирішеними. 
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Філіація (фр. filiation, від лат. 
filius — синівський) — зв’язок, на-
ступність, розвиток чого-небудь у 
спадкоємному зв’язку. В етнології тер-
мін “Ф.” використовують для позна-
чення наступності ідей, традицій тощо 
в процесі національного розвитку. В 
історії української філософії теорію Ф. 
ідей розроблював і використовував 
Д. Чижевський. Він доводив, що фі ло-
соф ські концепти на різних етапах 
власної генези продовжують своє існу-
вання в духовних системах різних на-
родів, хоч і зазнаючи при цьому змін 
під впливом національного характеру. 
Однак Д. Чижевський вважав, що ці 
видо зміни не є докорінними, позаяк 
вони експлікують вже закладені в кон-
цептах змісти й смисли. Ф. історичних 
і світоглядних настанов в українській 
суспільно-політичній думці та літера-
турній спадщині можна помітити, на-
приклад, у наступності поглядів на 
явище козацтва і його роль в історії 
українського народу від творчості 
діячів козацького бароко К. Саковича 
(1578–1647), І. Величковського (?–
1726), С. Величка (1670–бл. 1728) до 
поетів та істориків епохи українського 
романтизму й неоромантизму.

У системі українознавства ідеї Ф. 
застосовувались і до біосоціальних ха-
рактеристик нації. Деякі автори  
(І. Рибчин, В. Щербаківський, Ю. Ли-
па) дотримувались думки, що визна-
чальні риси етнонаціонального ор-
ганізму — це результат успадковуван-
ня від попередніх поколінь та етносів 
фізичної і психічної структури носіїв 
національних ознак.

Див. також: Нативізм

Горський  Вілен. Філософія в українській куль-
турі (методологія та історія). — К., 2001; Огієнко І. 
Україн ська культура. — К., 1993; Українська куль-
тура / За ред. Д. Антоновича. — К., 1993; Ук-
раїнська культура: історія і сучасність. — Л., 1994; 
Чижев ський Д. Нариси з історії філософії на Україні 
// Чижевський Д. Філо софські твори: У 4 т. — К., 
2005. — Т. 1; Щербаківський В. Формація українсь-
кої нації. Нарис праісторії України. — Нью-Йорк, 
1958.

В. Ятченко

Форми правління народні (ма-
сові) — форми державного устрою, за 
яких здійснюється влада народу. Ос-
новними Ф. п. н. є: демократія і охлок-

ратія. Існує кілька типів демократії: 
пряма первісна, общинна, військово-
племінна, переддержавна (у давніх 
германців, слов’ян), державна тощо. 
Соціально-філософським підґрунтям 
демократії є співвідношення свободи і 
справедливості, як важливіших соціа-
льно-політичних цінностей, які реаль-
но втілюються у відповідних держав-
них інститутах демократії — прямих 
або представницьких. Представницькі 
найповніше і найпродуктивніше роз-
виваються і функціонують у правовій 
державі. Важливішою гарантією прав 
громадян у демократичному суспільс-
тві, є: поділ влади (функцій влади) на 
законодавчу, виконавчу і судову; де-
централізація в соціально-економічній 
і культурній сферах (коли захист прав 
громадян беруть на себе громадські і 
політичні демократичні асоціації); 
свобода друку; суд присяжних тощо. У 
ХVІІІ–ХІХ ст. поняття “демократії” 
конкретизувалося як: сукупність гро-
мадських, соціальних, політичних 
прав і свобод; участь у політичній 
владі; право зборів, асоціацій, свободи 
совісті, думок, свідомості, пересуван-
ня, листування; природні права люди-
ни (право на життя, безпеку, житло, 
працю та ін.). Найважливішими га-
рантами, умовою і одночасно наслід-
ком демократії стало формування та 
активне функціонування громадянсь-
кого суспільства. Демократизація су-
часних суспільств — це природно-
об’єктивний процес, який характери-
зується низкою складових, а загалом 
демократизація постає як: форма ор-
ганізації і функціонування суспільс-
тва, що все більше самоуправляється; 
сфера управління, форма державно-
го — політичного устрою, при якому 
існує реальний доступ народу до влади 
та управління суспільними процесами; 
вид політичного режиму, який харак-
теризується плюралізмом, багатопар-
тійністю, розподілом влади, децент-
ралізацією влади, гласністю, свободою 
слова, преси тощо; соціальний рух, 
спрямований на досягнення демокра-
тичного ідеалу. Незріла, неміцна де-
мократія під тиском крайніх політич-
них сил може переродитися в тоталіта-
ризм. Коли демократія, за відповідних 
обставин, вироджується, або перехо-
дить до рук повсталих мас, нездатних 
її втримувати і нею користуватися з 
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причини своєї непідготовленості до та-
кої діяльності, низької освіти, полі-
тичної культури тощо, наступає форма 
правління, яку називають охлократією 
(термін належить Аристотелю, Плато-
ну, Полібію). Це влада натовпу, ситуа-
ція, що характеризується сутичками, 
погромами, вуличними безпорядками, 
наявністю простого популізму, ігнору-
ванням права. Вияви охлократії (зне-
вага законів, ігнорування правил, 
процедур, будь-яких регламентацій, 
по рушення норм життя) особливо при-
таманні суспільствам нестабільним, 
які знаходяться у кризовому стані, 
коли руйнуються правові структури, 
виходять з-під контролю соціальні 
процеси тощо. Соціальним підґрунтям 
охлократії є люмпени, маргінали, інші 
верстви населення, невдоволені своїм 
становищем, а тому наслідки охлокра-
тичного правління можуть бути вель-
ми негативними й важкопрогнозова-
ними.

Краткий политологический словарь / Под ред. 
С. Г. Рябова, З. Н. Тимошенко. — К., 1992; Обуш-
ний М. І. Політологія: Довід. / М. І. Обушний, 
А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушно-
го. — К., 2004; Пірен М. І. Конфліктологія: Підруч-
ник. — К., 2003; Политология: Слов.-справ. / 
М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; 
Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого, О. В. Анто-
нюка. — К., 2005; Політологічний енциклопедичний 
словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатен-
ка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К., 2004; По-
литологический словар: В 2 ч. — М., 1994; Фило-
софский энциклопедический словарь. — М., 1998; 
Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — М., 
1997; Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая 
политика: Моногр. — К., 2000.

М. Головатий

Фронт національного визволен-
ня Корсіки — екстремістське сепа-
ратистське угруповання на о. Корсіка. 
Створене у травні 1976 р. на базі струк-
тур Корсіканської релігійної акції і 
Союзу корсіканського наро ду. Про-
грамна мета — національна незалеж-
ність Корсіки. У 90-х роках ХХ ст. 
фронт розколовся на два основних кри-
ла, пов’язаних з різними родовими 
кланами, що постійно конфліктують. 
Вважають, що група налічує всього 
кілька десятків людей. Ф. н. в. К. зай-

мається терористичною діяльністю з 
використанням зброї. Має канали фі-
нансування — рекет, транзит нарко-
тиків. Серед зовнішніх контактів: се-
паристські/національні рухи в Іспанії, 
Новій Зеландії тощо.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Сенчен-
ко М. І. Латентні структури світової політики. Нари-
си з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Фундаменталізм (від лат. fun da
mentum — основа, підґрунтя, підвали-
на) — а) букв. точне, скрупульозне 
трактування Біблії; б) радикальне й 
войовниче неприйняття принципів, 
форм і цілей будь-якої модернізації й 
оновлення; в) ідеологія деяких ради-
кальних політичних об’єднань і рухів, 
заснована на беззастережному сліду-
ванні релігійним канонам; г) неухиль-
не обстоювання традицій, усталених 
життєвих і світоглядних форм, про-
тиставлення процесам загальної від-
критості переконання у власній непог-
рішимості, непорушності сповідува-
них ідеалів, засудження будь-яких 
альтернатив їм, фанатичне відроджен-
ня себе від суспільства; д) ідеологія та 
практика деяких релігійних держав 
(переважно мусульманських держав 
Близького Сходу). Ф. у політичній гро-
мадській діяльності досить часто суп-
роводжується терором, насиллям, од-
нозначним засудженням тих, хто інак-
ше думає, діє. Вважають, що Ф. виник 
як крайнє консервативна течія у про-
тестантизмі й була спрямована саме 
проти ліберального протестантського 
раціоналізму і критичного переоціню-
вання та відповідного перегляду за-
старілих релігійних понять (США, по-
чаток ХХ ст.). Нині Ф. є визначаль-
ною, помітною рисою політики у 
деяких ісламських країнах (напри-
клад, ісламський Ф.). Сучасний іслам-
ський Ф. постає як категорична й не-
примирима вимога радикальної ісла-
мізації суспільства на всіх його 
рівнях — політичному, економічному, 
духовно-культурному. Американсь-
кий соціолог Френсіс Фукуяма, зокре-
ма, вважає, що сучасний фундамен-
талізм є одним із головних джерел гло-
бальної нестабільності. У зв’язку з цим 
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США значною мірою виправдовує свою 
зовнішню політику в Афганістані, Іра-
ку та інших країнах.

Виникнення Ф. зумовлене потре-
бою людей у міцних, сталих світогляд-
них підвалинах, ідеологічних орієнти-
рах, і розростається він у часи суспіль-
них трансформацій, зміни основ та 
орієнтирів буття. Фундаменталісти — 
це ті, хто назавжди засвоїли певну сис-
тему поглядів і відповідних доказів і 
не ставлять їх під сумнів ні за яких об-
ставин, хоч би як це суперечило реаль-
ному стану речей. Розрізняють Ф. іс-
ламський, єврейський, християнсь-
кий, марксистський, екологічний, 
феміністичний тощо.

Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, 
М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Рябов С. Г. Полі-
тологія: Словн. понять і термінів. — 2-ге вид., пере-
робл. і допов. — К., 2001; Шведа Ю. Р. Політичні 
партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Фундаменталізм ісламський — 
термін, що пов’язаний найперше з об-
стоюванням суворого дотримання 
вчень Корану та шаріату (ісламського 
права). “Ф. і.” досить суперечливий 
термін, який більше вживається і ви-
користовується у США, ніж в інших 
країнах. У багатьох європейських 
країнах і на Близькому Сході на про-
тивагу цього терміна більше послуго-
вуються термінами “ісламізм”, “ісла-
місти”. Має місце також небажання 
пов’язувати мусульманський реформа-
торський рух, початок якого мав місце 
ще в ХІХ ст., з релігійним (христи-
янським) фундаменталізмом. У му-
сульманському світі, за твердженням 
фахівців, зростає кількість груп, 
об’єднань і рухів, які піддають крити-
ці ранні мусульманські реформа-
торські рухи (початок ХІХ ст.) на тій 
підставі, що вони ставили за мету пе-
ренести в ісламський світ західні цін-
ності. Вважають, що ісламізм виник 
як критична реформаторська течія 
(ісла) і був започаткований Джемаль 
ад-Діном аль-Афгані (1837–1897) Му-
хаммед Абдо (1849–1905) і Рашидом 
Рида (1865–1935). Засновники Ф. і. 
ставили за мету здійснити низку прин-
ципово важливих реформ щодо від-
родження культури, суспільства, ре-
лігії саме з використанням європейсь-

кої науки і техніки з дотриманням, 
зрозуміло, культури і традицій так 
званого раннього ісламізму. З того 
часу захист, відродження ісламу, іс-
ламського суспільства постали основ-
ними ідеями Ф. і., оскільки було і є не-
мало тих, хто вважає, що доля іслам-
ського світу знаходиться не інакше, як 
у руках Європи, європейських країн. 
Ворожими щодо реформ виявилися 
консервативні і традиціоналістські 
сили. Абдо і Рида, борючись з ними, 
зосереджувалися на салаф, засуджува-
ли усі новації, запроваджені щодо іс-
ламу після тієї доби, зокрема правничі 
школи (мадхаби). Їхні заклики поля-
гали в тому, щоб повернутися до неза-
лежної інтерпретації священних дже-
рел — Корану і суни Пророка, до кон-
сенсусу, порозуміння між тими, хто є 
їх послідовниками. Засуджувалися всі 
новації, що малися в ісламі, що стали-
ся впродовж його історії після салаф, і 
що, як дехто доводить, призвело до 
розколів і визнання місцевих звичаїв, 
які, власне, і збили мусульман з пра-
ведного шляху. 

На противагу згаданим рухам у 
1928 р. була заснована організація 
“Брати-мусульмани” (аль-Іхван аль-
Муслімун), що ставила за мету відро-
дити зосередженість на салафії, тобто 
донести її ідеї до звичайних, простих 
людей, відкинути колоніальне суспіль-
ство, протистояти західному імпе-
ріалізмові й секуляризації. “Брати-му-
сульмани” відкидали інтеграційний 
підхід попереднього реформаторського 
руху як своєрідне примиренство.

Істотне посилення ісламських на-
строїв загалом, активізацію діяльності 
традиціоналістів і богословів, світсь-
ких осіб, пов’язують з Арабо-ізраїль-
ською війною 1967 р. Тоді арабські 
війська зазнали сильної і, на думку ба-
гатьох спеціалістів, ідеологів Ф. і., ни-
щівної, принизливої поразки. Це знач-
но послабило віру в арабський націо-
налізм як життєдайну стратегію та 
ідеологію. До цього додалися і досить 
результативна революція в Ірані на-
прикінці 70-х років ХХ ст., і тривала 
Іраксько-іранська війна (1980–1988), і 
відома війна у Перській затоці (1990–
1991). Ці та інші події принципово змі-
нили відносини між урядами арабсь-
ких країн і урядами країн Європи. 
“Брати-мусульмани” стали утверджу-

Фундаменталізм ісламський



547

вати позицію поміркованого реформа-
торства, інші групи мали більш войов-
ничі позиції, навіть продовжували за-
кликати до джихаду. Приміром тому є 
організація Аль-Каїда — терористична 
організація, яку очолює Усама Бен-
Ладен і яка відома великими терорис-

тичними актами, в тому числі й верес-
невими 2001 р. у Нью-Йорку (США).

Короткий оксфордський політичний словник: 
Пер. з англ. / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. — 
К., 2005.

М. Головатий
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форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Харизма (від грец. — “Божий 
жар”) — виняткова обдарованість; лю-
дина харизматична зазвичай виступає 
лідером, наділеним в очах його послі-
дов ників незаперечним авторитетом, 
що ґрунтується на виняткових якос-
тях його особистості.

Г. Щокін

Хартія глобального інформа-
ційного суспільства (Окінавська 
хартія) — один з найвідоміших і най-
важливіших міжнародно-правових ак-
тів, який було схвалено лідерами країн 
Великої сімки в Окінаві 22 липня 
2000 р. Ідея Х. г. і. с. полягає в тому, 
щоб забезпечити певний розрив між 
розвиненими країнами та тими, що 
розвиваються в інформаційній сфері, в 
доступі до знань, інформаційних тех-
нологій тощо. Щоб досягти цього, було 
запропоновано певні економічні та 
структурні реформи, які мали б на меті 
створення більшої відкритості в інфор-
маційній сфері, ефективності вико-
ристання різних нововведень, новітніх 
технологій, інновацій, а також розроб-
ку інформаційних мереж, які забезпе-
чили б швид кий і надійний економіч-
но безпечний доступ до них. Йдеться 
також про зростання і задоволення за 
рахунок освіти і науки попиту на фа-
хівців з питань інформації та інформа-
ційних технологій тощо.

Волковский Н. Л. История информационных 
войн: В 2 ч. — СПб., 2003. — Ч. 1; Кормич Б. А. Ін-
формаційна безпека: організаційно-правові осно-

Хадзама — екстремістська група. 
Створена у 80-х роках в Японії як 
бойове крило політизованої професій-
ної організації Рада революційних 
робітників. Склад керівництва, чи-
сельність і нинішній статус невідомі. 
29 листопада 1985 р. Х. влаштувала 
великомасштабну диверсію в 33 пунк-
тах на залізничних магістралях Токіо 
і Осаки. В акції взяли участь понад 700 
осіб.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Хамас — рух ісламського опору — 
воєнізоване релігійно-політичне угру-
повання у Палестинській автономії. 
Створене в грудні 1987 р. на базі під-
пільної структури місцевого (палес-
тинського) відділення орга ні за ції Рух 
братів-мусульман. Основна програмна 
мета — створення ісламської держави 
Палестина. Х. брав активну участь у 
повстанні палестинського населення в 
1987–1993 рр., в організації низки те-
рористичних актів тощо. Чисельність 
Х. — 300–500 осіб (бойове ядро) плюс 
кілька тисяч прихиль ників. Основний 
склад Х. — колишні учасники бойових 
дій в Афганістані, а також молодь ві-
ком до 20 років. У багатьох учасників 
Х. надто потужна ідейна мотивація, є 
свої професійні смертники. Має сучас-
не, новітнє озброєння. Зарубіжні інф-
раструктури діють на території Сирії, 
Ірану, США, Канади, Бельгії та інших 
країн.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
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ви. — К., 2004; Мас-медіа у термінах і визначен-
нях: Короткий словник.-довідник: Навч. посіб. / Ук-
лад. Ю. В. Бондар. — К., 2005; Почепцов Г. Г. 
Психологические войны. — М.; К., 2000; Стек-
лов В. К.,  Беркман Л. Н. Нові інфор маційні техно-
логії. Транспортні мережі телекомунікацій. — К., 
2004; Сучасні технології та засоби маніпулювання 
свідомістю, ведення інфор маційних війн і спеціаль-
них інформаційних операцій: Навч. посіб. / 
В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Полевий та ін. — 
К., 2006; Український радянський енциклопедич-
ний словник. — К., 1987; Харрис Р. Психология 
массовых комму никаций. — СПб., 2002.

М. Головатий

Хасидизм (євр. — благочестиві) — 
ортодоксальна течія в іудаїзмі, яка ви-
никла в середовищі польських євреїв в 
Україні у першій половині XVIII ст. і 
набула поширення у країнах Східної 
Європи. Засновником Х. є Ізраель 
Бешт (1700–1760), який отримав ти-
тул Бааль Шем Тов — “майстер свято-
го імені”. Ідейним джерелом Х. є на-
самперед Кабала, центральне місце в 
якій займає питання людини та її 
зв’язки з Богом. Бог, згідно з ученням 
Х. — скрізь і в усьому. Якщо ми не ба-
чимо Бога і не осягаємо його в природ-
них явищах, то лише тому, що він схо-
ваний від людського ока за різноманіт-
тям “перешкод”, які, у свою чергу, є 
нічим іншим, як суть Божество, ос-
кільки весь світ, природа зіткані із 
“субстанції Бога”. Та Бог не розчи-
няється у світі — він із ним, у ньому, 
але зберігає при цьому своє верховенс-
тво над світом. Усе, що створив Гос-
подь є вічно залежним від нього. Істин-
но суще, що є в кожному предметі чи 
явищі — лише присутність Бога. 

Х. не заперечує основних ідей і за-
повіді іудаїзму, але видозмінює внут-
рішню установку щодо них. Виконан-
ня обряду для хасида не є самоціллю, 
а засобом досягнення певного внут-
рішнього стану, який можна назвати 
своєрідним наближенням до Бога. 
Звідси особливий емоційний стан ха-
сидів під час молитов, який часто пе-
реходить в екстаз, своєрідне злиття 
віруючого з Божеством. Таку молитву 
хасиди поціновують як головний засіб 
проникнення в Божу сутність. Служи-
ти Богу можна не тільки виконанням 
його заповідей, а й мирськими справа-
ми, всіма людськими діями, людсь-
ким життям, якщо воно відповідає 

найвищому призначенню людини — 
“обожненню матеріального світу”, що 
полягає у вияві в мате ріальних пере-
думовах “іскр Божих” і поверненні їх 
до свого першоджерела — Бога.  
І. Бешт повчав, що соціальна нерів-
ність, притаманна цьому світові, не 
впливає на стосунки між людиною і 
Богом. Звичайна, але істинно бла-
гочестива людина цінніша того, хто 
зарозумівся від своєї вченості. Справ-
жнім праведником є не той, хто віддає 
весь свій час власному навчанню, а 
той, хто турбується про простих лю-
дей, Служити Богу потрібно з радістю. 
Навіть покаяння повинно стати не су-
дом про минуле, а радістю від отри-
маної гармонії душі. В Х. формується 
важливий інститут цадиків (храните-
лів божественного знання, чудотвор-
ців) — духовних наставників, пра-
ведни ків, які ревносно виконують 
міцвот (заповіді Тори) й користуються 
винятковим авторитетом серед вірую-
чих — іудеїв. Цадик уміє вивільнити 
свідомість віруючого від думок щодо 
земних проблем, сконцентрувати його 
увагу, помисли на Богові й піднести 
ефективність молитви. Силою власно-
го прикладу він розвиває духовні мож-
ливості віруючих й забезпечує їм уда-
чу в земних і небесних справах. Звідси 
обов’язок віруючих йти за цадиком. 
Принцип цадикізму зумовив наступ-
ність лідерів Х., який не є монополі-
тичним, а має низку напрямів, засно-
ваних брацлавськими, сквирськими, 
тверськими, самарськими, любавічсь-
кими та іншими цадиками.

Найпоширенішим і найактивнішим 
напрямом є Х. Хабада, фунда мен том 
якого був Шнеур-Залман з Ляд (1746–
1813). Сам термін “Хабад” утво рений 
із початкових літер трьох вищих се-
фірот — Хохма (мудрість), Біна (ро-
зуміння) і Даат (знання). Мудрість — 
означає народження ідеї, розуміння — 
розробку її в усіх подробицях; 
знання — повне сприйняття ідеї розу-
мом. Ці форми мислення Хабада, що 
стосуються Бога, душі та обов’язків 
людини в житті, виклав Шнеур-Зал-
ман у своїй книзі “Сефер Танія”.

Х. поширений і в сучасній Україні, 
але дещо розпорошений належ ністю 
до різних єврейських організацій, зок-
рема до Об’єднаної Єврейської Грома-
ди України, Єврейського Конгресу Ук-

Хасидизм
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раїни, Єврейської Конфеде рації Ук-
раїни.

Пилкингтон С. М. Иудаизм. — М., 1998; Те-
уш В. П. О духовной исто рии еврейского наро-
да. — М., 1998; Черній А. М. Релігієзнавство. — К., 
2005.

А. Черній 

“Хвильовизм” — напрям ук-
раїнської культури, що існував у 20–
30-х роках ХХ ст. і назва якого похо-
дить від імені українського письмен-
ника, публіциста Миколи Хвильового 
(справжнє прізвище Фітільов). Він ви-
ріс у Східній Україні в родині дрібного 
російського дворянина. Як перекона-
ний інтернаціоналіст, під час Ук-
раїнської революції М. Хвильовий 
приєднується до біль шовиків, прагну-
чи взяти участь у будівництві всеза-
гального й справед ливого комуністич-
ного суспільства. Після революції він 
стає одним із найпопулярніших ра-
дянських українських письменників, 
у 1923 р. — один із засновників Спілки 
пролетарських письменників “Гарт”, а 
1925 р. — засновником авангардної лі-
тературної організації Вільної Ака-
демії пролетарської літератури 
(ВАПЛІТЕ), яка об’єднала 22 пись-
менників, що прагнули протистояти 
адміністративно-командному втручан-
ню чиновників від культури у творчі 
справи. Сповнений ідеалістичних 
сподівань, комуніст М. Хвильовий пе-
реконується в кричущій невідповід-
ності між теорією і практикою більшо-
виків у національному питанні та в 
російському шовінізмі партбюро-
кратів, які, за його висловом, ховали 
свою упередженість “у Марксовій бо-
роді”. Щоб урятувати революцію від 
згубного впливу російського націо-
налізму, письменник вирішує викрити 
його. Він виступає за утвердження у 
новій пролетарській культурі високих 
естетичних ідеалів замість насаджен-
ня масовості (лінія, яку проводили 
“Гарт” і спілка селянських письменни-
ків “Плуг”), висловлюється за нову ук-
раїнську літературу, яка не повинна 
наслідувати Москву й орієнту ватися 
на “психологічну Європу”. У цьому 
сенсі Хвильовий проголошує гасло 
“Геть від Москви! Дайош Європу”. 
Йшлося не про розрив із російською 
культурою, адже письменник у своїй 

творчості звертався до російських кла-
сиків і тогочасних літераторів, а про 
використання досягнень світового ми с-
тецтва. Це був виступ за самобутність 
української національної культури, 
проти хуторянства й відрубності літе-
ратурного процесу в Україні. Це літе-
ратурне гасло набрало політичного 
звучання. З позицією М. Хвильового 
солідари зувались українські націонал-
комуністи, літературна група “неокла-
сиків” на чолі з М. Зеровим і широкі 
кола національно свідомої української 
інтелігенції. Відтак постало таке яви-
ще як “Х.”. Спостерігаючи в цьому 
тенденції до поширення антиросійсь-
ких настроїв в Україні радян ський ре-
жим піддав М. Хвильового та тих, хто 
підтримував його погляди, утискам і 
репресіям. Після деякої перерви пись-
менник намагався реалі зовувати свої 
ідеї, зазнавши нового тиску пробував 
працювати в межах дозволеного, од-
нак був майже цілком ізольований від 
літературного життя радянським ре-
жимом. На знак протесту проти голо-
домору 1932–1933 рр. та репресій ук-
раїнської інтелігенції 13 травня 
1933 р. покінчив життя само губством. 
Зі смертю М. Хвильового і знищенням 
української інтелігенції “Х.” як течія 
в українській радянській культурі 
припинив існування.

Довідник з історії України (А–Я): Посіб. для се-
ред. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підко-
ви, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. і допов. — К., 
2002; Субтельний О. Україна. Історія / Пер. з 
англ. Ю. І. Шевчука. — К., 1991.

В. Деревінський

Хесбола — воєнізоване релігійно-
політичне угруповання. Створене в 
1980 р. в Афганістані за підтримки 
Ірану. Військові формування налічу-
ють близько 1,5 тис. осіб. Має на оз-
броєнні стрілкову зброю, засоби вогне-
вої підтримки, автотранспорт.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Хлопомани — напрям українсько-
го громадівського руху 50–60-х років 
ХІХ ст. Її представниками були молоді 
поляки чи сполонізовані українці, які 

“Хвильовизм”
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вирішили присвятити себе служінню 
українському народові. Вони вважали, 
що, проживаючи в Україні, мають ша-
нувати й дотримуватися звичаїв цієї 
країни і не допомагати російській 
владі, однаково ворожій як українцям, 
так і полякам, нищити українську на-
ціональну спільноту. За таку їхню по-
зицію до них негативно поставилася 
основна частина польської шляхти та 
інтелігенції. Польські кола цих моло-
дих людей стали прозивати Х. (хлопа-
ми поляки зневажливо називали ук-
раїнців). Згодом цю назву почали сві-
домо використовувати самі члени цієї 
групи польської і споло нізованої мо-
лоді. Ідеологом і фактичним керівни-
ком Х. став студент випускного курсу 
Київського університету Володимир 
Антонович, який представляв ту час-
тину полонізованої української шлях-
ти, що зберегла генетичну пам’ять про 
своє походження, славне минуле Ук-
раїни і в слуш ний час відгукнулася на 
поклик предків. У відповідь на звину-
вачення поляків у зраді В. Антонович 
опублікував в журналі “Основа” свою 
знамениту “Сповідь”. У ній він дово-
див, що дворяни Правобережжя мали 
дві можливості: або “повернутися” до 
українського народу й, самовіддано 
працюючи на його благо, намагатися 
компенсувати йому кривди століт-
нього гноблення; або ж лишитися не-
нависними паразитами, яким рано чи 
пізно доведеться тікати до Польщі. 
Погляди В. Антоновича поділяли й ак-
тив но підтримували Тадей Рильський, 
Борис Познанський, Кость Михаль-
чук, Павло Житецький та ін. Вони за-
хоплювалися гуманістичними творами 
французьких філософів ХVІІІ ст. — 
Монтеск’є, Руссо, Вольтера та інших, 
а також творчістю Т. Шевченка, ук-
раїнськими козацькими літопи сами. 
Щоб продемонструвати свою єдність із 
народом, вони розмовляли лише ук-
раїнською мовою, вбиралися в ук-
раїнський національний одяг, дотри-
мувалися народних звичаїв і обрядів, 
улаштовували маніфестації на честь 
Т. Шевченка. Х. відкрито порвали з 
польським суспільством, прого-
лосивши себе українцями, і вступили 
до київської громади, поринувши у 
справу просвіти селянства. Вони нама-
галися поширювати освіту серед ук-
раїнських селян, піднести їхню націо-

нальну і політичну самосвідомість. 
Їхнє почуття обов’язку перед народом 
відображав відкритий лист, надіс-
ланий до однієї московської газети: 
“Як особи, що користуються благами 
вищої освіти, ми повинні зосередити 
всі наші зусилля на тому, щоб забезпе-
чити нашому народові можливість здо-
бути освіту, усвідомити його власні 
потреби й стати здатними задовольни-
ти їх. Словом, шляхом влас ного внут-
рішнього розвитку народ повинен до-
сягти рівня, на який він законно 
заслуговує”. Спершу Х. віддавали пе-
ревагу етнографічній діяльності. Під 
час студентських канікул чи в інший 
вільний час вони мандрували селами, 
збирали народні пісні, казки, 
прислів’я, звичаї та обряди. Водночас 
Х. вивчали селянський побут, розпові-
дали слухачам про славне минуле Ук-
раїни, злиденне становище народу та 
можливий вихід із цього. Така діяль-
ність тривала протягом всього 1860 р. 
Поява на селі сторонніх людей і нез-
вичні розмови насторожували підозрі-
лу до всього незрозумілого сільську 
владу. Старости затримували Х., кида-
ли їх до “холодної” і передавали поліції 
для дізнання. У січні 1861 р. поліція 
заарештувала братів Тадея та Йосипа 
Рильських за те, що вони нібито про-
пагували “ненависть до вищих станів”, 
братам загрожувало вислання до Ка-
зані, і тільки заступництво київського 
генерал-губернатора Івана Васильчи-
кова врятувало їх від цього адміністра-
тивного покарання. Однак вони потра-
пили під суворий нагляд місцевої 
поліції. У Каневі 27 квітня було за-
арештовано Б. Познанського. Його 
звинувачували в належності до “Ук-
раїнської громади” й поширенні серед 
селян Дударкового, де він слу жив еко-
номом, думки про несправедливе 
розв’язання земельних проблем рефор-
мою 1861 р. Після нетривалого арешту 
Б. Познанського за наказом І. Василь-
чикова звільнили з ув’язнення. Під та-
ким адміністративно-полі цей ським 
тиском Х. мусили припинити свої 
ходіння по селах і приєд натися до тих 
громадівців, які діяли в містах. Після 
польського повстання 1863–1864 рр. 
російська влада несправедливо звину-
ватила Х. в участі в ньому й вони зму-
шені були припинити організовану 
діяль ність. Однак Х. й надалі продов-

Хлопомани



552

жували брати активну участь у куль-
турно-просвітницькій діяльності ук-
раїнських громад.

Лит вин В. М., Мордвіцев В. М., Слісаренко А. Г. 
Історія України: Навч. посіб. — К., 2002; Сар-
бей В. Г. Україна крізь віки: В 15 т. / НАН України; 
Ін-т археології / В. А. Смолій (ред.) — К., 1998. — 
Т. 9; Суб тельний О. Україна. Історія / Пер. з англ. 
Ю. І. Шевчука — К., 1991.

В. Деревінський

Холокост (голокост) (англ. holo
caust) — систематичне переслідування 
і винищення нацистами і їх поплічни-
ками людей з причин їх расової, етніч-
ної, національної належності, сексу-
альної орієнтації або генетичного типу 
як неповноцінних. Наймасштабніше 
Х. здійснювався в 1933–1945 рр. у 
рамках нацистської расової теорії. Ан-
глійське слово holocaust запозичене з 
Біблії, де використовується в латині-
зованій формі holocaustum поряд з 
holocau(s)toma i holocaustosis, що оз-
начає “спалюваний повністю”, “спалю-
вання, жертва спалювання”, “прине-
сення жертви спалювання” та ін. Тер-
мін “holocaust”, у близьких до 
нинішнього значеннях, почав вжива-
тися орієнтовно з 1910 р. і мав відно-
шення до здійснених в Османській ім-
перії геноциду вірмен і погромів в Ук-
раїні. Як символ газових камер і 
крематоріїв, цей термін набуває поши-
рення у 50-х роках, а в радянській 
пресі, вважають, з’являється у 80-х 
роках, спочатку у формі “холокауст”, 
а пізніше — у тому вигляді, який біль-
ше повторює англійський варіант. По-
чаток переслідувань, зокрема євреїв, 
був пов’язаний з бойкотом євреїв 1 
квітня 1933 р., а відомий “Нюрнберзь-
кий закон” від 15 вересня 1935 р. фак-
тично покінчив з рівно прав’ям євреїв. 
Антиєврейська історія призвела до 
того, що 9–10 листопада 1938 р. відбу-
валася відома “Кришталева ніч” — ма-
сові єврейські погроми. З 1933 до 
1939 р. з Німеччини і Австрії змушені 
були втекти понад 330 тис. євреїв. З 
початком Другої світової війни поча-
лося масове винищення євреїв, особли-
во на територіях Польщі, Прибалтики, 
Білорусі, України: створюються чис-
ленні гетто, табори, проводяться ма-
сові винищувальні операції.

Основним джерелом статистичних 

даних про Х. стосовно громадян єврей-
ського походження є порівняння пе-
редвоєнних і повоєнних переписів 
населення. Так, за даними Энциклопе-
дии Холокоста, виданої музеєм Яд-Ва-
шем, загинуло 3 млн польських євреїв, 
1,2 — радянських, 140 тис. — литовсь-
ких, 70 тис. — латвійських, 560 тис. — 
угорських, 280 тис. — румунських, 
140 тис. — німецьких, 100 тис. — гол-
ландських, 80 тис. — французьких, 
80 тис. — чеських, 800 тис. — біло-
руських та ін. Х. чинили спротив міс-
цеве населення, багато громадян пере-
ховували, спасали жертв Х., за що їх 
називали “Праведники світу”. Жерт-
вами Х. були також слов’яни, цигани, 
свідки Ієгови, чорношкірі німці, ра-
дянські військовополонені, гомосексу-
алісти, громадяни різних країн, рас, 
етносів, віри тощо. Розміри Х. щодо 
окремих з них встановити нелегко. 
Так, циган, що стали жертвами Х., 
налічують від 200 тис. до 2 млн. Вини-
щували найперше тих із них, хто 
зберіг кочовий спосіб життя, і значно 
менше постраждали ті, що майже 
асимілювалися з-поміж німців, та ін-
ших народів. Неповноцінною расою 
ініціатори Х. вважали слов’ян взагалі 
і тому вони мали бути частково вини-
щеними, а частково аріїзованими. На 
окупованих слов’янських територіях 
фашисти винищували національну 
інтелігенцію, культуру, забороняли 
релігійне життя, здійснювали насиль-
ну мобілізацію на примусові роботи, в 
тому числі й на території Німеччини, 
інших держав. Жорстокій політиці Х. 
піддавалися поляки, українці, білору-
си, інші слов’янські народи. Так, за 
даними статистики, поляки втратили 
близько 2 млн людей невоєнних жертв 
(45 % — лікарів, 57 % — юристів, 
40 % — викладачів, співробітників ви-
щих навчальних закладів, 30 % — ін-
женерів, 18 % — священиків, майже 
усіх журналістів). За фашистською 
 тео рією і політикою “перевихованню” 
підлягали гомосексуалісти. Гомосек-
суалістів-“рецидивістів” відправляли 
за винесенням вироків до концентра-
ційних таборів, де загинуло десятки 
тисяч людей, а всього було засуджено 
близько 50 тис. осіб. З 1933 р., у 
зв’язку з політикою нейтралітету щодо 
війни, несприйняттям ідеології нациз-
му було знищено понад 2 тис. свідків 

Холокост (голокост)



553

Ієгови. За різними джерелами жертва-
ми Х. стали близько 3 тис. чорношкі-
рих німців — німецьких громадян, 
батьки яких були вихідцями з Африки 
або афроамериканцями. Їх піддавали 
примусовій стерилізації, а потім зни-
щували. Величезними за кількістю 
жертвами Х. були радянські військо-
вополонені. Вони масово помирали з 
голоду та ціленаправлено винищува-
лися в спеціальних таборах смерті. 
Спеціальне розпорядження верховного 
командування вермахту від 8 жовтня 
1941 р. проголошувало: “Більшо-
визм — смертельний ворог націонал-
соціалістської Німеччини. Вперше 
перед німецькими солдатами стоїть 
противник, навчений не лише у сол-
датському, а й в політичному сенсі у 
дусі більшовизму. Боротьба проти на-
ціонал-соціалізму увійшла йому в 
плоть і кров. Він веде її, використову-
ючи будь-які засоби: саботаж, під-
ривну пропаганду, підпали, вбивства”. 
Тому більшовицький солдат втратив 
право на спілкування з ним, як із 
справжнім солдатом за Женевською 
угодою. Лише впродовж 1942 р. було 
знищено близько 3 млн радянських 
військовополонених, а загальну кіль-
кість загиблих за роки війни встанови-
ти практично неможливо.

Х. визнається далеко не всіма і неод-
нозначно. Існує точка зору, що в такому 
вигляді, як його описує загальноприй-
нята історіографія, Х. ніби-то не існу-
вав. З цього приводу Генеральна Асамб-
лея ООН в резолюції від 21 листопада 
2005 р. висловила протест, а 27 січня 
проголосила днем Освенцема — міжна-
родним днем пам’яті жертв Х. У день 
60-ї річниці Х. Європарламент прийняв 
спеціальну резолюцію, в якій зазна-
чається: “Сотні тисяч євреїв, циган, го-
мосексуалістів, поляків і в’язнів інших 
національностей були вбиті в Освенцемі 
і ми наголошуємо, що пам’ять про ці 
події важлива не лише як нагадування 
та засудження злочинів нацистів, а й як 
нагадування про загрозу переслідуван-
ня людей на основі раси, етнічного по-
ходження, релігії, політичних поглядів 
або сексуальної орієнтації”.

Безыменский Л. Особая папка “Барбарос-
са”. — М., 1972; Великая  Отечественная война 
Советского Союза 1941–1945: краткая история. — 
3-е изд. — М., 1984; Галкин А. А. Германский фа-

шизм. — М., 1983; История Второй мировой вой-
ны 1939–1945: В 12 т. — М., 1965–1982; 
Heinz Heger. Men with the Pink Triangle. — Alyson 
Publishing, 1994; Richard C.  Lukas, Norman Davies 
Forgotten Holocaust. — 2 nd Rev edition. — 
Hippocrene Books, 2001; Lucy Davidowitz. The War 
Against The Jews. 1933–1945. — New York, 1975.

М. Головатий

Християнський рух “Сім’я” — 
міжнародне християнське това рис тво, 
основна діяльність якого полягає в по-
ширенні Слова Божого та духовній і 
матеріальній допомозі всім нужден-
ним. Заснований у 1978 р. Девідом 
Брандт Бергом (1914–1994) у США. 
Місія Руху полягала, з одного боку, 
допомогти ближнім познайомитись із 
Ісусом як їхнім особистим спаси телем, 
відчути радість, мир і задоволення від 
присутності Господа та його слова в їх-
ньому повсякденному житті, а з іншо-
го — допомога потерпілим від стихій-
них лих, безпритульним, біженцям, 
відвідування та допомога хворим, лю-
дям похилого віку та інвалідам. Рух 
має спеціальні проекти для дітей, 
ув’язнених, медичні проекти. В основі 
вірування прибічників Руху — Біблія. 
“Сім’я” переконана, що ми живемо се-
ред покоління, яке стане свід ком 
Христового повернення на Землю. Од-
нак напередодні цієї події постане мо-
гутній Новий Світовий Уряд (Новий 
Світовий порядок), очолюваний дикта-
тором із манією величності, відомий 
як Антихрист, який жорстоко переслі-
дуватиме віруючих усіх віросповідань. 
Під час свого другого при шестя Ісус 
Христос переможе Антихриста та вста-
новить своє царство на Землі. Прибіч-
ники Руху вірять у Бога, який вияв-
ляється у Трійці як Бог-Отець, Син та 
Святий Дух. Для них Ісус Христос — 
це єдинороджений Божий Син, народ-
жений Дівою Марією, який своєю 
смертю на хресті й воскресінням дару-
вав людям спасіння. Усі аспекти хрис-
тиянського життя спільноти визнача-
ються Законом Любові, який ґрун-
тується на вченні Ісуса про те, що 
найвищий вияв і сутність Мойсеєвого 
декалогу, а також сутність послань 
пророків полягає у простій настанові, 
що складається з двох час тин — люби-
ти Бога та свого ближнього. Цим пра-
вилом мають вимірюва тись думки, 
спонукання та справи членів “Сім’ї”. 
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Вони вірять, що за Ісусовим Законом 
Любові спасенний грішник пов’язаний 
ще суворішим моральним кодексом, 
ніж той, який був нав’язаний міріада-
ми правил у Законі Мойсея. Нинішній 
віруючий повинен у всіх своїх справах 
керу ва тися любов’ю навіть до тих, хто 
йому, можливо, й не подобається. Пов-
нота Закону Любові означає для членів 
“Сім’ї” жити в любові й гармонії з ін-
шими, не чинити ближньому зла та 
любити своїх ближніх як самих себе. 
Його сутність — самопожертовне жит-
тя, своєрідне розділення себе з іншими 
та допомога тим, хто в нужді. Основні 
принципи, цілі, статут, структура, 
права, обов’язки членів спільноти 
викладені у так зва ній Хартії Любові, 
що почала діяти з 1 квітня 1995 р. Всі 
члени “Сім’ї” прийняли Ісуса як свого 
особистого Спасителя та хрестилися 
Святим Духом. Вони поділя ються на 
три основні групи: 1) члени Хартії 
(Chater Members) — члени “Сім’ї”, які 
проживають у сі мей ному Домі (гро-
маді), регулярно пропові дують Єван-
геліє, віддають 10 % свого доходу як 
десятину, дотримуються принципів 
Хартії любові та фун даментальних 
правил “Сім’ї” й вико нують обов’язки 
індивідуальних чле нів; 2) члени-поб-
ратими (Fellow Mem bers) — які бажа-
ють слідувати за Господом і дотриму-
ватися вчень “Сім’ї” за своїми можли-
востями й не хочуть брати на себе 
зобов’язання жити за всіма принципа-
ми Хартії; 3) активні члени (Active 
Members) — ті, хто у той чи інший 
спосіб спілкуються із “Сім’єю”, або, 
регулярно отримуючи відпо відну літе-
ратуру, допомагає “Сім’ї” у проведенні 
місіонерських чи соціально спрямова-
них проектів. Членство у “Сім’ї” — 

добровільне. Ті, хто виявив бажання 
залишити спільноту, може зробити це 
у будь-який час. 

Сучасна “Сім’я” налічує близько 
6 тис. дорослих — волонтерів, які пра-
цюють у 1400 громадах, що діють у по-
над 100 країнах планети. 

В Україні “Сім’я” розпочала свою 
роботу з 1991 р. За цей час понад 30 
громадян України стали її членами. У 
1999 р. членами “Сім’ї” було відкрито 
офіційну благодійну організацію “Мо-
лодь — Україні”, яка діє на території 
Київської області, видає щомісячний 
журнал “Час дії”, що виходить ук-
раїнською та російською мовами.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000; Ду-
дар Н.,  Пилипович Л. Нові релігійні течії в Ук-
раїні. — К., 2000.

А. Черній

Хунта (іспан. junta — букв. збори, 
об’єднання) — а) назва громадсько-
політичних організацій, об’єднань, 
зборів тощо в Іспанії та більшості країн 
Латинської Америки, де розмовляють 
іспанською мовою; б) виконавчий уря-
довий орган влади в деяких латиноаме-
риканських країнах; в) група заколот-
ників, що незаконно захопили владу і 
править диктаторськими методами.

Даниленко В. И. Современный политологичес-
кий словарь. — М., 2000; Политология: Слов.-
справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — 
М., 2000; Рябов С. Г. Політологія: Слов. понять і 
термінів. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К., 
2001; Словник соціологічних і політологічних тер-
мінів: Довід. вид. / Уклад.: В. І. Астахова, В. І. Дани-
ленко, А. І. Панов та ін. — К., 1993; Халипов В. Ф. 
Власть: Кратологический слов. — М., 1997; Шве-
да Ю. Р. Політичні партії: Енцикл. слов. — Л., 2005.

М. Головатий

Хунта



Ц

лядів і переконань, отримання інфор-
мації. Обмеження щодо інформації мо-
жуть встановлюватися лише у випад-
ках, якщо її поширення порушує 
законні інтереси громадян, юридичних 
осіб і держави, їхні права і свободи. 
Стосується це, зокрема, державної та 
іншої передбаченої законом таємниці.

Див. також: Право на доступ до ін
формації.

Бондар Юрій. Свобода слова: українська мір-
ка. — К., 2004; Довнич Віталій. Темник — латентний 
циркуляр. — К., 2005; Українське законо давство: 
засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Цензура масової інформації — 
вимога до будь-якого засобу поши-
рення масової інформації, журналіста, 
редактора, організації, що випускає 
засіб масової інформації, його заснов-
ника (співзасновника), видавця, роз-
повсюджувача попередньо узгоджува-
ти інформацію, що поширюється (крім 
випадків, коли така вимога йде від ав-
тора інформації чи іншого суб’єкта ав-
торського права і/або суміжних прав 
на неї), накладання забо рони (крім ви-
падків, коли така заборона накла-
дається судом) чи перешкод жання в 
будь-якій іншій формі тиражуванню 
або поширенню інформації з боку ор-
ганів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їхніх посадових 
осіб. Відповідно до законів України за-
бороняється контроль за змістом ін-
формації, що поширюється, з боку за-
сновника (співзасновників) засобів ма-
сової інформації, органів державної 
влади або органів місцевого самовря-
дування, посадових осіб цих органів, 
зокрема з метою поширення певної ін-

Цензура — (від лат. censura — су-
воре судження, розгляд, вимоглива 
критика) — нагляд за змістом друко-
ваної продукції, ЗМІ, книжок, кіно-
філь мів, вистав, теле-, радіопередач 
тощо з боку держави; заклад, що здійс-
нює такий нагляд. Ц. характерна для 
тоталітарних або тоталітаризованих, 
жорстокоцентралізованих режимів і 
використовується владою для обме-
ження чи заборони тієї чи тієї інфор-
мації. Вона може бути політичною, 
військовою, релігійною та іншою і 
мати етнічний характер. У царській 
Росії, приміром, цензурні комітети 
здійснювали контроль за тим, наскіль-
ки шанобливо зображу вали коронова-
них осіб, таку саму функцію серед ін-
шого виконували й органи з охорони 
державних таємниць у пресі стосовно 
партійних працівників вже у часи 
СРСР. Подібний контроль здійснюєть-
ся і в інших країнах. Так, певні обме-
ження на висвітлення життя ко-
ролівського двору існують наприклад 
у Великій Британії. Цензурні обме-
ження можуть стосуватися різних сфер 
життєдіяльності суспільства. За часів 
боротьби з п’янством у Радянському 
Союзі з друкованих видань, радіо-, те-
лепередач вилучили будь-яке згаду-
вання про спиртне, в деяких мусуль-
манських країнах забо ронено згадува-
ти християнство — у перекладних, 
навіть, класичних творах його заміню-
ють на іслам тощо. В Україні відповід-
но до Конституції та інших законів Ц., 
як і створення та фінансування дер-
жавних органів, установ, організацій 
або посад для Ц. масової інформації, 
заборо не на. Кожному громадянину га-
рантується право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх пог-
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формації, замовчування суспільно зна-
чущої інформації, накла дан ня заборо-
ни на показ окремих осіб або поширен-
ня інформації про них, заборони 
критикувати органи державної влади 
чи органи місцевого само врядування 
або їхніх посадових осіб. Заборонено 
створення будь-яких органів держав-
ної влади, установ, введення посад, на 
які накладаються повнова ження щодо 
здійснення контролю за ідеологічним 
та іншим змістом масо вої інформації. 
Ніхто не може бути притягнутий до 
відповідальності за висловлення оцін-
них суджень. Водночас інформація не 
може бути вико ристана для закликів 
до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності 
України, пропаганди війни, насильс-
тва, жорсто кості, розпалювання расо-
вої, національної, релігійної ворож-
нечі, вчинення терористичних актів, 
посягання на права й свободи людини.

Мас-медіа у термінах і визначеннях / Уклад. 
Ю. В. Бондар. — К., 2005; Українське законодавс-
тво: засоби масової інформації. — К., 2004.

Ю. Бондар

Централізація (від лат. centra
lis — серединний, центральний) — зо-
середження чого-небудь в одному 
 центрі (місці, руках) і керування чим-
небудь з одного центру; концентрація 
переважної частини повноважень 
(приміром у державних органах управ-
ління). Ц. характерна для тоталітари-
зованих суспільств, монополій. З роз-
витком демократії, ринкових відносин 
в економіці ефективність Ц. змен-
шується.

Ю. Бондар

Центр Шрі Чинмоя — громадська 
організація, головним завданням якої є 
сприяння налагодженню кращого взає-
морозуміння як між окремими людь-
ми, так і народами світу шляхом духов-
ного самовдосконалення. Заснована у 
1966 р. індійським поетом, філософом, 
громадським діячем Шрі Чинмоєм 
(нар. 1932 р.). У своїх творах “Внутріш-
ня незалежність” (1974), “Медитація” 
(1978), “Світло сходу для західного ро-
зуму” (1989), “Душа — подорож мого 
життя” (1991) та інші мудрець викла-
дає своє бачення духовного прогресу. 
Воно полягає у всебічній діяльності на 

принципах любові, відданості й само-
зречення. На його думку, тільки сфор-
мульована ним філософія серця вира-
жає найглибший, найінтимніший 
зв’язок людини і Бога, які є двома ас-
пектами однієї і тієї самої єдиної свідо-
мості. У складній драмі життя, переко-
нує Шрі Чинмой, людина виражає себе 
у Всевиш ньому, усвідомлюючи, що Бог 
є найвищою власною сутністю людини. 
Всевишній розкриває себе через люди-
ну, яка постає як його особливий 
інструмент для перевтілення й вдос-
коналення світу. Головна мета вчен-
ня — всебічне духовне і фізичне вдоско-
налення особи через пізнання своєї сут-
ності, пошук і відкриття духовних 
істин. Через внутрішнє відкриття са-
мих себе, спорт та мистецтво Ц. Ш. Ч. 
навчає тому, що окремі особи спочатку 
повинні знайти найвище або найкраще 
у самих собі, а вже потім надихати ін-
ших робити те саме. Шляхами досяг-
нення цієї мети є практичні дії: цик ли 
лекції, музичні концерти, художні 
виставки, спортивні змагання тощо. 
Щорічно у сотнях міст по всьому світу 
Центр відкриває нові шляхи для інфор-
мованості в інтелектуальній сфе рі та 
внутрішнього росту. Прово дять ся спе-
ціальні заняття, спрямовані на покра-
щання здібностей зосередження та до-
сягнення гнучкості інтелекту, які пот-
рібні кожному для успіху й прогресу в 
усіх сферах життя людини. З метою за-
охочення розвитку сили волі й міцного 
тіла Ц. Ш. Ч. виступає щорічним іні-
ціатором сотень мара фонів, тріатлонів і 
легкоатлетичних змагань, проводить 
кілька націо наль них чемпіонатів у 
США, Європі та Австралії. Однією з го-
ловних іні ціатив Центру є всесвітня ес-
тафета Миру Дому Єдності Шрі Чин-
моя, коли учасники пробігають більше 
ніж по 70 країнах, передаючи палаю-
чий Факел Миру з рук у руки, створю-
ючи в такий спосіб дугу дружби, що пе-
ретинає всю земну кулю. Центр коор-
динує розподіл продуктів харчу вання, 
методичних засобів та іншої гуманітар-
ної допомоги благодій ниць ким закла-
дам у різних країнах, включаючи й 
Україну. Члени Центру сприяють ре-
алізації ідеалів ООН шляхом роз’яс-
нювальної роботи, різноманітних мар-
шів миру. З 1974 р. Ц. Ш. Ч. співпра-
цює як єдине ціле з Департаментом 
громадської інформації ООН. 

Централізація
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Головне управління Ц. Ш. Ч. розта-
шоване в Нью-Йорку (США). Ве ликі 
його центри знаходяться у Лондоні, 
Парижі, Москві, Києві, Донецьку, От-
таві, Відні, Мельбурні, Франкфурті, 
Цюриху. Нині у світі діє понад 300 
Ц. Ш. Ч. з більш як 4 тис. членів. В 

Україні діє 22 такі Центри, які налічу-
ють понад 500 членів.

Дудар Н.,  Филипович Л. Нові релігійні течії в 
Україні. — К., 2000; Марченко Е. Д. Законы раду-
ги. — СПб., 2000; Черній А. М. Релігієзнавство. — 
К., 2005.

А. Черній 

Центр Шрі Чинмоя



Ч

Час політичний — характеризує 
діяльність, буття політичних відно-
син, перебіг політичних процесів, час 
життя політичної ідеї, теорії, послі-
довність утвердження типів політич-
них відносин. Це: а) сутнісна характе-
ристика змісту політичного життя на 
певному конкретно-історичному етапі 
його розвитку; б) певний відрізок, пе-
ріод, в який здійснюються політичні 
події, що визначають усе політичне 
життя. Ч. п. не є календарним часом. 
На відміну від часу фізичного, він 
може прискорюватися або уповільню-
ватися, спресовуватися, бути застиг-
лим або динамічним, бурхливим, рево-
люційним і т. ін. У Ч. п. тісно переплі-
таються минуле, сучасне і майбутнє.

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 
2003; Политологический словарь / Сост.: Р. Г. Гри-
горян, А. А. Когтева, Т. А. Малыгина и др. — К., 
1991; Політологічний енциклопедичний словник / 
Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшу-
ченка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. — 2-ге вид., 
допов. і переробл. — К., 2004.

М. Головатий

Червоне Перу — озброєна теро-
ристична група. Створена в Перу у 
1989 р. У 1994 р. основний склад гру-
пи був знешкоджений, наявна зброя і 
засоби зв’язку захоплені. Діє конс-
піративно. Склад групи і керівництво 
майже невідомі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Червоне сонце — озброєне угрупо-
вання. Створене в Еквадорі у 1989 р. 

радикальними елементами маоїстської 
комуністичної партії Еква дору і диси-
дентами зі складу партизанського уг-
руповання AVC (Altazistas) після під-
писання останнім Мирного договору з 
урядом. 2 липня 1994 р. група офіцій-
но заявила про припинення збройної 
боротьби. Чисельність на середину 
90-х років становила близько 50 осіб. 
Точних даних про Ч. с. майже немає.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

М. Головатий

Червоні бригади — бойова Ко-
муністична партія — терористична 
організація. Створена у 1969 р. в Італії 
на основі міських осередків СРМ 
(Collettivo Politico Metropolitan) і 
Італійського комуністичного молодіж-
ного руху. Засновником Ч. б. був Рена-
то Курчо. Основними програмовими 
завданнями організації стали: соціаль-
на революція, повалення капіталіс-
тичного ладу; встановлення диктатури 
пролетаріату; вихід Італії з НАТО. З 
часом (1984) організація розкололася 
на дві групи: бойова комуністична пар-
тія та Союз комуністів, що бореться. З 
1982 по 1989 р. фактично були роз-
громлені спецслужбами Італії і Фран-
ції. Ознаки поновлення діяльності 
мали місце в 1994 р. Має також назви: 
Нові червоні бригади; Червоні бригади 
по створенню комуністичної партії, що 
бореться; Бойові комуніс тичні осеред-
ки по створенню комуністичної партії, 
що бореться. Нині чисельність бойово-
го ядра Ч. б. налічує не більш як 50 
осіб (у 70-х роках — близько 2 тис. 
осіб). Найактивніше осередки Ч. б. 
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діють у пів нічних промислових райо-
нах Італії (Мілан, Генуя, Турин), а та-
кож у Ніа полі і Римі. На рахунку Ч. б. 
численні терористичні акти, вбивства, 
підпали об’єктів, вибухи тощо. Фі-
нансування Ч. б. організується шля-
хом експро пріації вироблених засобів, 
збройних пограбувань. Має філіали, 
відділення в інших країнах Європи, 
співробітничає з італійськими органі-
заціями лівого спектра (їх в Італії налі-
чується понад 150).

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Кузьмич А. 
Заговор мирового прави тель ства. — М., 1994; 
Сенченко М. І. Латентні структури світової політи-
ки. Нариси з конспірології. — К., 2003.

К. Ващенко

Червоні кхмери — збройний повс-
танський рух. Виник у 1968 р. у Кам-
боджі, як воєнне крило комуністичної 
партії цієї країни. Перебуваючи при 
владі з 1975 по 1995 р. Ч. к. винищили 
шляхом репре сивних дій не менш як 
мільйон осіб. Після свого поновлення 
(1979), почали вести бойові дії проти 
уряду. В 1997–1998 рр. рух був у 
тимчасо вому тактичному союзі з роя-
лістами. Наприкінці 1998 р., після 
смерті заснов ника руху Пол Пота, рух 
Ч. к. фактично розпався, тому залиш-
кові елемен ти руху діють у формі тра-
диції. Інші найменування руху: Пар-
тія демок ратичної Кампучії; Націо-
нальна армія демократичної Кампучії. 
Вважають, що військові формування 
організації налічують близько 8 тис. 
бойовиків. Озброєна різною технікою, 
хоча за останні роки важке озброєн-
ня — танки, пушки, міномети тощо 
значно зменшилося. Канали самоіден-
тифікації — контра банда дорогоцінно-
го каміння і лісоматеріалів.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003; Сенчен-
ко М. І. Латентні структури світової політики. Нари-
си з конспірології. — К., 2003.

М. Головатий

Череп і кістки (ЧіК) — таємна ор-
ганізація (орден). Заснована в 1833 р. 
Вільямом Хантінгтоном Расселом і 
Альфонсо Тафтом у Єльському універ-

ситеті. Багатьом цей орден відомий як 
місцева група 322 одного з німецьких 
таємних товариств, оскільки ідею 
створення ордену Рассел запозичив зі 
своїх студентських зібрань у Німеч-
чині. У 1856 р. орден було приєд нано 
до таємного товариства “Тройханд” 
Рассела. До ордену ЧіК входить еліта 
Ради міжнародних відносин, яка утво-
рює внутрішнє коло. З 1833 р. органі-
зацією управляли такі родини-імперії: 
Рокфеллер (Стандарт Ойл), Харріман 
(залізниці), Вайєрхойзер (лісообробна 
промисловість), Слоун (роздрібна тор-
гівля), Піллсбері (борошномельна про-
мисловість), Дейвісон (Дж. П. Мор-
ган), Пейн (Стандарт Ойл), а також 
групою сімейств із Массачусетса.

Конспіролог В. Купер про цю таєм-
ну організацію пише так: “Реальною 
владою володіють тільки люди, завер-
бовані таємними това риствами Гарвар-
да і Єля, відомими як “Череп і кістки” 
і “Сувій і ключ”. Оби два товариства — 
секретні філії (названі “Братством 
Смерті”) таємного товариства, відомо-
го як орден Ілюмінатів. Вони тісно 
пов’язані з організаціями Великої 
Британії (Оксфордська група і, особли-
во, Коледж усіх душ), а також Німеч-
чини (Товариство Туле, яке також має 
назву “Братство Смерті”). Про все це я 
дізнався під час служби у морській 
розвідці. Я не міг пояснити, чому ок-
ремі члени виконавчого комітету не 
були внесені до списку “адресатів” роз-
ділу 322 товариства “Череп і кістки”, 
доки не прочитав книжку “Мудрі 
люди” Уолтера Ісаксона і Евана Тома-
са нью-йоркського видавництва “Сай-
мон і Шолтер”. Під ілюстрацією № 9 
всередині книги дано пояснення: “Ло-
вет з Єль Юніт, зверху справа: Його 
посвячення в товариство “Череп і кіст-
ки” відбувалося на повітряній базі біля 
Данкера. Я дізнався, що членів двох 
згаданих товариств було вибрано й за-
прошено за результатом вивчення їх-
ніх особових справ після закінчення 
коледжу. Тільки члени ордену є фак-
тично вибраними і тільки з них виби-
рають членів Ради міжнародних відно-
син і Тристоронньої комісії. Джордж 
Буш-старший (колишній директор 
ЦРУ та РМВ, член Комітету 300 і Трис-
торонньої комісії), Білл Клінтон (член 
РМВ, Тристоронньої комісії, Більдер-
берзького клубу й “Ордену де Моле”) і 
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Джордж Буш-молодший є членами ор-
дену “Череп і кіст ки”. 

Важливо знати, що члени ор дену 
дають клятву, яка звільняє їх від 
зобов’язань щодо будь-якої на ції, мо-
нарха, уряду чи Конституції і уне-
важнює будь-яку іншу клятву, яку 
може дати член ордену. Свята вірність 
має зберігатися до свого ордену, а мета 
його — новий світовий по рядок. Буш 
та інші президенти як члени ордену не 
є відданими громадя нами Сполучених 
Штатів Америки, а вірні меті руйну-
вання Америки і встановлення нового 
світового порядку. Порівняно з клят-
вою, даною Бушем при по свяченні в 
ЧіК, його клятва як президента Сполу-
чених Штатів Америки — нічого не 
варта.

Травкина Н. М.  Дж. Ф. Керри — кандидат в 
президенты от Демокра тической партии // Журн. 
“США. Канада”. ИСКРАН. — № 9 (417). — 2004; 
Jan  Van  Helsing. Geheim Gesellschaten und ihre 
Macht im 20 Jahrhundert. Ewertverlag. — 1993.

М. Сенченко

Чин (rank) — службовий розряд 
військових і цивільних осіб, з якими 
пов’язані певні права і обов’язки. Так, 
Петром І були введені Ч. 1–14 класів, 
які присвоювалися згідно з Табелем 
про ранги.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — 
М., 1997.

М. Головатий

Чиновник (civel servant, official, 
officer, funktionary) — 1) державний 
службовець, який має певний чин, 
службове звання; 2) людина, яка бай-
дуже працює, виконує свої функції 
формально, без душі, інтересу.

М. Головатий

Чорні пантери — радикальна ор-
ганізація африканської общини США. 
Створена в м. Окленд (штат Каліфор-
нія) у 1966 р. Основу Ч. п. становили 
члени Студентського ненасильницько-
го координаційного комітету і груп за-
хисту прав афро-американців. Після 
вбивства у 1968 р. М. Л. Кінга пе-
рейшли до насильницьких форм діяль-
ності. Характеризується високою 
внутрішньою дисципліною членів ор-
ганізації. Ч. п. здійснили багато різ-

них терористичних акцій, в тому числі 
у взаємодії з іншими, лівого спряму-
вання організаціями. У 70-х роках ор-
ганізація була практично ліквідована, 
залишкові елементи знаходяться на 
нелегальному становищі.

Арас Джангир. Четвертая мировая война: Ин-
форм.-анали т. справ. по негосударственным вое-
низированным системам. — М., 2003.

К. Ващенко

Чорносотенський рух — складова 
традиціоналістсько-мо нархічного табо-
ру дореволюційної Росії (до 1917 р.), що 
включав мережу російських монархіч-
них і ультранаціоналістичних організа-
цій, створених у роки революції 1905 р. 
в Російській імперії. Головною причи-
ною виник нення Ч. р. у самодержавній 
Росії стало посилення революційного 
руху на початку ХХ ст. Назва Ч. р. у 
політичному дискурсі початку ХХ ст. 
асоціюва лася з учасниками патріотич-
них маніфестацій і погромів. Підґрун-
тям для ідеології чорно сотенських ор-
ганізацій були теорії, висунуті правою 
суспільною думкою ХХ ст., однак із 
врахуванням нових реалій і політичної 
кон’юнктури. Чорносотенці захищали 
самодержавство; протидіями прове-
денню демократичних і соціальних ре-
форм; виступали проти конституціо-
налізму; обстоювали неподільність 
Російської імперії та всеросійську на-
ціональну концепцію (невизнання ук-
раїнців і білорусів як окремих наро дів), 
поборювали впливи неросійських груп, 
зокрема євреїв у суспільно-політично-
му житті; влаштовували масові висту-
пи, на зразок “патріо тич них” маніфес-
тацій, протести проти ліберально-пос-
тупових рухів, включно до вбивства 
опозиційних діячів (ліберального та ре-
волюційного рухів).

Першою національно-монархічною 
організацією, яка встала на захист мо-
нархії, були “Російські збори”, що ви-
никли у жовтні 1900 р. й офіційно 
“розпочали свої дії” 26 січня 1901 р. 
Біля її джерел стояла група письмен-
ників і публіцистів (нащадок українсь-
кого літописця — літератор В. Велич-
ко, правнук декабриста — князь 
М. Волконський, син відомого автора 
“Листів із села” — Н. Енгельгард). 
Головою зборів був обраний письмен-
ник — князь Д. Голіцин. Поступово 
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“Російські збори” перетво рилися на 
центр тяжіння усіх правих сил, транс-
формуючись на повноцінну політичну 
партію, відкриваючи відділення на 
місцях. 1902 р. у Харкові була зареєст-
рована перша філія цієї організації, 
створена за ініціативою професора іс-
торії А. Вязигіна. На початку 1905 р. у 
Москві, з ініціативи Петра і Павла Ше-
реметьєвих, утворився “Кружок мос-
ковських дворян”. У квітні його учас-
ники оголосили про створення “Союзу 
російських людей” — монархічної ор-
ганізації, що складалася в основному 
із дворян. Частина монархістів (князь 
Д. Долгоруков, барон Г. Розен і дворя-
нин Л. Геника), які гуртувалися нав-
коло редакції “Московських відомос-
тей”, створили нову “Російську монар-
хічну організацію”.

Після опублікування маніфесту 
17 жовтня 1905 р., що давав полі тичну 
свободу й вводив у державний ме-
ханізм імперії новий представ ницький 
орган влади — законодавчу Державну 
думу, праві усвідомлюють необхідність 
створення масової всестанової партії, 
яка б мала ґрунтовну електоральну 
вагу й сприяла проведенню в Думу пра-
вих депутатів. У країні загалом вини-
кає революційна ситуація, що призве-
ла до того, що в Росії одна частина сус-
пільства зі зброєю в руках стала 
захищати владу від зазіхань на неї ін-
шої. У державі прокотилася хвиля пог-
ромів: з 17 жовтня по 1 листопада 
1905 р. погроми мали місце в 358 насе-
лених пунктах країни, загинуло понад 
1,5 тис. осіб, поранено близько 4 тис. 
осіб. Політичним центром роз різнених 
чорносотенних монархічних організа-
цій стає створений 8 листопада 1905 р. 
у Санкт-Петербурзі “Союз російського 
народу”. Його зас нов ни ками були ди-
тячий лікар А. Дубровін (голова), ад-
вокат П. Булацель, купчиха Є. Полу-
бояринова, інженер А. Тришатний, по-
міщик В. Пуришкевич і князь Гагарін. 
Поразка чорносотенців під час виборів 
у 1-шу Державну думу спричинила 
розгортання ними могутньої пропаган-
дистської кампанії щодо її розгону. У 
2-й Думі вони отримали 25 депутатсь-
ких місць. Після поразки революції у 
3-й Державній думі правим депутатам 
вже належало 140  місць, із них край-
ніх правих було 50 осіб. Головним чин-
ником, який послаблював силу Ч. р., 

було його дроблення на десятки само-
стійних партій, координація дій яких 
ускладнилася. Різнотипність у погля-
дах щодо політики уряду, а також 
внутрішні інтриги серед керівництва 
призвели до його розпаду на три ор-
ганізації: Всеросійський дубровінсь-
кий союз російського народу (лідер — 
А. Дубровін), Союз російського народу 
оновлений (Н. Марков) і Російський 
народний союз ім. Архангела Михаїла 
(В. Пуришкевич).

Сильними й активними були чорно-
сотенські організації України, ство-
рені на основі зросійщених українсь-
ких кіл, головним чином несві домі 
елементи міста і села, а також (особли-
во на Волині) проросійського духовенс-
тва. Потужні осередки чорносотенців 
діяли в Одесі, Києві, Харкові, у Почаїв-
ській Лаврі (діяльністю чорносотенців 
на Волині керував архімандрит Ві-
талій Макси менко). Загалом Україна 
стала важливою ареною діяльності, 
наприклад, Союзу російського народу, 
де перебувала майже половина всіх 
його місцевих організацій, в яких 
налічувалося 197 тис. 689 членів. Тіль-
ки в Києві і його передмістях діяло 18 
відділів Союзу. Чорносотенці мали 
свої бойові “дружини”, які влаштува-
ли в 1906–1907 рр. єврейські погроми 
у Києві, Одесі, Ялті тощо.

Нове піднесення суспільного руху 
початку 10-х років ХХ ст. зу мовило 
активізацію Ч. р. Загострення полі-
тичної боротьби, падіння авторитету 
монархії призвело до нової спроби 
підне сення руху. Зокрема, монархісти 
включилися в кампанію з розвінчуван-
ня “темних сил”, що стоять у престолу, 
критикували распутівщину. Револю-
ційні події 1917 р. змусили чорносо-
тенців, переважно з числа керівників 
руху, емігрувати, інша їх частина, ро-
зуміючи безперспективність своєї 
діяльності, відійшла від політичної бо-
ротьби, треті поповнили ряди білого 
руху. Назва чорносотенці стала влас-
ною для характеристики крайньо ре-
акційних течій та організацій.

Енциклопедія  українознавства. — Л., 2000. — 
Т. 10; Степанов С. А. Черная сотня в России 
(1905–1914). — М., 1992.

О. Антонюк

Чорносотенський рух



Ш

Ш. розробив і розтлумачив шлях і 
способи виконання кожним мусульма-
нином чотирьох видів обов’язків, які 
він має виконувати з усією щирістю, 
відданістю і чесністю. Перший — 
обов’язки перед Аллахом: віри ти в 
нього, визнавати, що тільки він — Бог 
і Господь; вірити у висловлю вання 
“Мухаммед — Посланець Аллаха”; 
підкорятись і дотримуватись закону 
Суни; поклонятися Аллаху. Другий — 
обов’язок перед собою: не вживати 
вина, гашишу, опіуму та інших речо-
вин, що одурманюють, а також крові, 
свинини та м’яса інших “нечистих” 
тварин, оскільки все це шкідливо 
впливає на здоров’я людини, її мораль-
ність, розум; закривати ті частини 
тіла, оголення яких вважається безсо-
ромністю; виявляти впертість у здобу-
ванні засобів для існування: не сидіти 
без діла, не жебракувати, не морити 
себе голодом, не застосовувати сили, а 
йти законним шляхом у придбанні 
того, що створив Аллах на землі; не та-
мувати свої бажання, одружуватися 
для задоволення пристрасті, що є в 
душі; не принижуватися, жити в до-
статку і насолджуватися життям; не 
вдаватися до самогубства. Третій — 
обов’язок перед іншими рабами Алла-
ха Ш. не тільки визначає коло 
обов’язків перед своїм тілом і душею, а 
й зобов’язує зважати на інших, вико-
нуючи їх. Так, заборонено грабіжниц-
тво, брехня, наклепи і вигадки, оскіль-
ки все це завдає шкоди іншим рабам 
Аллаха. Не можна вбивати людину, 
сіяти розбрат і смуту на землі. До кола 
заборон входять азартні ігри, лотереї, 
нечесні угоди. Чітко визначаються 
обов’язки чоловіка — як глави і захис-
ника сім’ї, розпорядника її справ; жін-

Шантаж (фр. chantage — вимаган-
ня) — загроза розголосити інформа-
цію, яка може скомпрометувати кого-
небудь, з метою отримання чого-не-
будь, досягнення певної мети тощо. 
Фактично — вимагання або ж спону-
кання до чогось. Ш., звичайно, прихо-
ваний від сторонніх, однак інколи 
може набувати і публічних форм. Для 
Ш. використовують можливості пуб-
лічної політики, широко — ЗМІ. До 
таких форм Ш., скажімо, належать 
оприлюднення частини компрометую-
чих матеріалів, публічне заочне запро-
шення на допити, інформаційне пере-
слідування тощо.

Ю. Бондар

Шаріат (від араб. шаріа — правиль-
ний шлях) — комплекс юридичних 
норм, принципів, правил поведінки, со-
ціально-релігійного життя і вчинків му-
сульманина, дотримання яких виз-
нається угодним Аллаху й таким, що 
приводить віруючих у рай. Ш. вва-
жається Божим законом для мусуль-
ман, доведеним до них через Коран і 
Суну. Термін “Ш.” вперше зустрічаєть-
ся в Корані у значенні “означений 
шлях”, “вірний шлях”. Це закон Бога і 
Аллах велить мусульманам дотримува-
тися його. У закріпленні за Ш. функції 
основного законодавства відіграв той 
факт, що тривалий період мечеть була 
місцем вирішення як релігійних, так і 
мирських справ, зокрема й судових. У 
мусульманському світі законодавцями 
визнавались тільки відомі богослови, 
які визнавали волю Бога єдиним джере-
лом законо дав ства. Другим важливим 
чинником зміцнення Ш. було те, що іс-
лам увібрав у себе норми, права звичає-
вого права народів, які прийняли іслам. 
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ки — як берегині домашнього затиш-
ку; дітей — вони мусять слухатися 
батьків, шанувати їх і турбуватися про 
них на старості. Ш. визначає також 
обов’язки стосовно родичів (“кровна 
спорідненість”), установлює закон 
спадщини. Заборонено перелюб, ос-
кільки це шкодить здоров’ю і моралі, 
веде до поширення вседозволеності, 
розпусти в суспільстві, а отже, розхи-
тує основи ісламу. Четвертий — 
обов’язок перед іншими створіннями. 
Відповідно до ісламу людина має пере-
вагу над іншими творіннями Бога і їй 
дозволено повністю розпоряджатися 
ними, підкоряти своїй силі, викорис-
товувати їх. У ставленні до них Бог 
наділив людину і обов’язками: не зни-
щувати їх, не завда вати їм шкоди, не 
мучити без нагальної потреби, обирати 
для їх викорис тання найсправедливі-
ші методи. Зокрема, вбивати тварину 
дозволяється тільки для їжі. Іслам не 
вітає тих, хто тримає птахів у клітках, 
забороняє знищувати знічев’я будь-що 
живе, не кажучи вже про неживе. Не 
слід навіть марно проливати воду.

Існує кілька юридичних шкіл Ш., 
які зазвичай носять ім’я своїх заснов-
ників. Ці школи Ш. здійснюють від-
чутний вплив на структуру, зміст 
діяльності сучасних законодавчих і су-
дових органів мусульманських країн. 

Див. також: Іслам

Абу  Ала  Ал  Мауді. Принципи ісламу. — Л., 
1995; Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль 
мышления. — М., 1990; Ислам: проис хождения, 
история современность. — М., 1984; Ісламська 
культура. — К., 1997; Плешов О. В. Ислам и де-
мократия. — М., 1996; Шейх Ахмед Тамим. Истин-
ный путь (основные сведения по ислму). — К., 
1994.

А. Черній 

Шиїзм (від араб. ши’а — угрупо-
вання, прибічники, партія) — другий 
(після сунізму) за кількістю послідов-
ників напрям в ісламі. Ш. виник у 
другій половині VII ст. в Іраку. Його 
засновником вважається група при-
хильників Алі ібн Абі Таліба — зятя й 
двоюрідного брата Пророка Муха-
ммеда — четвертого Халіфа.

Шиїти вважають, що право бути 
спадкоємцем місії Пророка може нале-
жати виключно його прямим нащад-
кам. Ш. повчає, що імами непогрішні 

й визнає 12 імамів з числа прямих на-
щадків Алі. Верховним правителем 
усіх шиїтів світу вважається двадця-
тий законний імам (“Махді — обіця-
ний, ске ро ваний вірним шляхом”), 
який після смерті свого батька, оди-
надцятого імама Хасан Бен Алі (Ась-
карі), таємниче зник, та має ще з волі 
Аллаха з’явитися у ролі спасителя, 
який поведе мусульман по шляху від-
новлення первинної чистоти ісламу. 
Тоді нібито й настане час соціальної 
рівності й справедливості і житимуть 
мудрі й досконалі люди.

Святим Письмом Ш. є Коран, але 
оскільки він в основній своїй ре дакції 
не містить аятів, які б стосувалися Алі 
ібн Абі Таліба, у шиїтів Коран допов-
нюється ахбаром — Святим перека-
зом, який містить таку інформацію. 
Обряди шиїтів подібні до обрядів 
сунітів і все ж вони мають свої певні 
особливості. Так, дотримуючись хад-
жу (паломництва до Мек ки), шиїти 
відвідують гробниці Алі в Неджефі 
(Ірак), імама Хусейна в Кербалі (Ірак), 
імама Рези в Мешхеді (Іран) й інші 
так звані святі місця, пов’я зані із жит-
тям шиїтських імамів, відзначають 
свята на їх честь. Шиїти вірять у мож-
ливість переселення душ і переконані, 
що в тілах імамів втілилася пророча 
душа Мухаммеда. В Ш. поняття ”іма-
мат” (інститут верховного керівниц-
тва мусульманською релігійною гро-
мадою, в якому збігаються влада світ-
ська і влада духовна) — наповнюється 
особливим змістом. Якщо для сунітів 
імам є головою світської і духовної 
влади, яка обирається і призначається 
людьми, то шиїтський імам є ним 
лише за своєю сутністю, завдяки таєм-
ничій еманації Божої благодаті, що 
пере хо дить від одного імама до іншо-
го. До того ж виняткове право на 
насліду вання імамату шиїти визнають 
тільки за нащадками Алі. Структурно 
Ш. не однорідний. Він представлений 
численними релігійними утворення-
ми, серед яких: імаміти, шейхіти, 
езеліти, ісмаїліти, алавіти, зейдити та 
ін. Крім населення Ірану, Іраку шиїт-
ського віровчення дотримуються та-
кож частина мусульман Лівану, Єме-
ну, Бахрейну. Окремі послідовники 
Ш. є практично у всіх мусульмансь-
ких країнах.

Див. також: Іслам.

Шиїзм
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Ислам: происхождение, история, современ-
ность. — М., 1984; Ере меев Д. Е. Ислам: образ 
жизни и стиль мышления. — М., 1990; Хомей-
ни Р. М. Религиозное и политическое завещание. — 
М., 1999; Шейн Ахмед Тамим. Истинный путь (ос-
новные сведения по исламу). — К., 1994.

А. Черній

Шовінізм (фр. chauvinisme) — гі-
пертрофована форма національної сві-
домості, що проглядається в консер-
вативних філософських поглядах, 
тенденційних історичних розвідках, 
упереджених етнічних концепціях, 
політичних доктринах тощо, в основі 
якої лежать агресивне культиву ван ня 
зверхності своєї нації над іншими, її 
особливого, домінуючого місця в сус-
пільному розвитку, протиставлення 
інтересів однієї нації інтересам ін ших 
націй, національна пихатість, розпа-
лювання міжнаціональної ворож нечі 
й ненависті. Зацікавлені в завоюван-
нях, постійно розпалюють ці настрої. 
Виявами Ш. можуть бути: економічна 
експансія, політичний тиск, культур-
не домінування. Поняття “Ш.” виник-
ло від імені французького солдата на-
полеонівської армії Миколи Шовена 
(Chauvin), якому приписують фразу: 
“Французи кращі за всіх, усі гірші за 
французів”. Спочатку Шовена висмію-
вали, на нього малювали карика тури, 
але після того як про нього склали 
п’єсу, він став загальним типажем. 
Подібний настрій поділяли ветерани 
“великої армії” Наполеона. Пізніше 
термін “Ш.” почали застосовувати для 
позначення прихильності ідеї війсь-
кової переваги будь-якої нації або дер-
жави. Особливо помітними шовініс-
тичні настрої як наслідок політики аг-
ресії й перемоги, так само як поразки 
й надії на реванш, виявилися у роки 
Першої світової війни (1914–1918). 

Існування Ш. у національній спіль-
ноті забезпечують шовіністичні сте-
реотипи, що є стійкими образними 
уявленнями, створеними з якоюсь ме-
тою, або в результаті якихось умов, що 
зумовлюють певне емоційне ставлення 
до представників іншої нації. Шовініс-
тичні стереотипи зароджу ються тоді, 
коли повага морально-етнічних цін-
ностей свого народу пере тво рюється на 
зверхність, приниження моральних 
засад і традицій інших національних 
спільнот, інших національних ціннос-

тей. Шовіністичні сте рео типи можуть 
міцно закріплюватися в психології, 
свідомості, особли вос тях поведінки 
народу, особливо тоді, коли продуку-
ються на державному рівні.

Найпоширенішими різновидами Ш. 
є великодержавний і побу то вий Ш. Ве-
ликодержавний Ш. становить ідеоло-
гію, політику, пог ляди певних кіл, що 
дотримуються імперського чи проім-
перського підходу до вирішення націо-
нальних питань. Великодержавний Ш. 
може виявля тись у політиці великих 
націй стосовно малих народів у сере-
дині однієї держави, а також набувати 
міжнародного резонансу, тобто політи-
ки приг ноблення інших держав чи на-
цій. Ця політика може зростати до 
прагнення завоювати інші народи з ме-
тою переходу їх у лоно “вищої” культу-
ри приєднання до “кращої” суспільної 
організації нації-завойовника. Політи-
ка великодержавного Ш. може свідомо 
використовуватись урядами та полі-
тичними партіями не лише в підготов-
ці загарбницьких війн, а й для виправ-
дання експлуатації інших народів. Не-
рідко правлячий режим трак тує любов 
до свого народу, мови, традицій пред-
ставників підкорених націй як Ш. На-
томість асиміляційна політика понево-
лювачів подається як за галь не благо, 
гарантія громадського спокою. Безпо-
середньо таким став лен ням характери-
зувалася державна політика Російсь-
кої імперії та Радянського Союзу, де 
розвивався великоросійський Ш.

Побутовий Ш. виявляється у пов-
сякденному суспільному житті, у на-
строях і діях окремих осіб або груп на-
селення корінної нації щодо націо-
нальних меншин, які проживають на 
території країни з багатонаціо нальним 
складом населення. Побутовий Ш. 
може зумовлюватися різними причи-
нами, зокрема: під час політичних та 
соціально-економічних криз у дер-
жаві; ігнорування прав національних 
меншин на вільний духовно-культур-
ний розвиток; нерівність можливостей 
представників національних меншин 
порівняно з особами корінних націй по 
реалізації своїх політич них, економіч-
них, соціальних тощо прагнень; ба-
жанням певних політич них сил, які не 
зацікавлені в стабільності у суспільс-
тві і прагнуть зберегти у такий спосіб 
свої переваги і владу; зростання націо-

Шовінізм
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нальної свідомості національних мен-
шин, їх бажанням активно і самостій-
но брати участь у  розв’язанні життє-
вих проблем. Виявом побутового Ш. є 
пошук і створення образу ворога, роз-
палювання національної нетерпимості 
і ворожнечі, поширення негативної ін-
формації про національні меншини, у 
тому числі через ЗМІ, фізичну розпра-
ву над інородцями, знищення різно-
манітних їхніх пам’ятників і святинь.

Поняття “Ш.” досить часто ототож-
нюють із поняттям “націоналізм”. Од-
нак це призводить до підміни понять, 
понятійної плутанини, оскільки в ши-
рокому розумінні націоналізм вико-
ристовують для позначення почут тів, 
ідей, ідеологій, що наголошують на 
цінності нації, національної культури, 
національних інтересів, налагодження 
нормальних рівноправних умов спіл-
кування між різними націями. Так би 
мовити, націоналізм є думкою, волею 
та дією нації, що спрямовані на розбу-
дову незалежної націо нальної держави 
на своїй етнічній території. Таким чи-
ном, націоналізм є специфічним різно-
видом патріотизму — любові до своєї 
нації. Інколи націоналізм може пере-
ростати у Ш., при цьому з правомір-
ним трактуванням його як крайній на-
ціоналізм. “Патріотизм”, як більш по-
зитивний термін, може позначати 
також експансіоністські або агресивні 
форми — “офіційний патріотизм”, 
“ура-патріотизм”, “ультрапатріотизм” 
та ін. 

Усунути вияви Ш. у національній 
спільноті та міждержавних відно синах 
можливо лише шляхом культивування 
міжнаціональної толерант ності, рівно-
правності, взаємодопомоги; забезпе-
чення прав і свобод пред ставникам на-
ціональних меншин у державі.

Кузик  Петро. Націоналізм і шовінізм у міжна-
родних відносинах / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. Ф-т міжнар. відносин. Наук. біб-ка. — Л., 
2002; Мала енциклопедія етнодержавознавства / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького / Ю. І. Римаренко (ред.). — К., 1996; На-
ціоналізм: Антологія / Упоряд.: О. Проценко, В. Лі-
совий. — К., 2000; Политология: Энцикл. слов. / 
Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. — М., 1993.

В. Деревінський

“Шумськізм” — національний 
ухил у комуністичній партії, що існу-

вав в Україні у 20-х роках ХХ ст. Наз-
ва походить від імені партійного та 
державного діяча О. Шумського. На-
родився у Волинській губернії в бідній 
селянській родині. З 1908 р. — член 
Української соціал-демократичної 
спілки. На ІІІ з’їзді Української партії 
соціалістів-революціонерів (УПСР) ко-
оптований до складу її ЦК, а згодом до 
складу Центральної Ради. Один із лі-
дерів лівої течії УПСР, що в 1919 р. ос-
таточно оформилася в Укра їнську ко-
муністичну партію (боротьбистів) 
(УКП(б)). Підтримав встанов лення ра-
дянського режиму. Після так званого 
“саморозпуску” УКП(б) у 1920 р. ра-
зом з іншими укапістапи став членом 
КП(б)У, згодом членом її ЦК, обіймав 
відповідальні партійні та державні по-
сади. Як нарком освіти УСРР у 1924–
1927 рр., активно проводив політику 
українізації. Підтримував пог ляди 
М. Хвильового щодо самобутнього роз-
витку української культури, без орієн-
тації на російську, тому відмовився за-
судити його. О. Шумський належав до 
партійної групи, яка вимагала усамо-
стійнення КП(б) від Російської ко-
муністичної партії (РКП). Виступав 
проти центра лізаторської політики 
Москви, вважаючи за необхідне, щоб 
КП(б)У підтри мувала зв’язки з РКП 
лише через Комуністичний Інтерна-
ціонал. Посилаючись на поглиблення 
процесів українського національного 
відрод ження, він вважав, що для блага 
партії цей динамічний і масовий рух 
слід контролювати українським ко-
муністам, а не представникам неук-
раїнських народів. Інакше українці, 
національна свідомість яких невпинно 
зростає і які ніколи не ставилися з 
особливою симпатією до більшовиків, 
можуть повстати й скинути владу, на 
яку вони дивляться як на чужоземну. 
Кри тикував побутування серед росій-
ських комуністів шовінізму і прагнен-
ня здійснювати русифікаторську полі-
тику в національних республіках. 
О. Шумський також засуджував ук-
раїнців, які, під вигідною маскою 
вірного служіння партії, потурали 
централізмові Москви. У 1927 р. на 
за сіданні керівництва українських ко-
муністів він заявив, що “російський 
комуніст править у партії з підозрою і 
недружелюбністю. Він править за під-
тримки нікчемних малоросів, які в усі 

“Шумськізм”



566

епохи за своєю сутністю були лицемір-
ними, по-рабському нечесними й зрад-
ливими. Тепер він співає про свій 
фальшивий інтернаціоналізм, відки-
дає з байдужим виглядом все українсь-
ке і завжди готовий наплювати на ньо-
го (часом по-українськи), якщо це 
дасть йому можливість зайняти кращу 
посаду”. Позиція О. Шум ського та 
його прихильників отримала різку 
критику з боку керівництва централь-
ного апарату Комуністичної партії, що 
вважав їх призвідниками зростання 
антиросійських настроїв в Україні. 
Внаслідок цього О. Шум ського було 
переведено з України на посаду в 
Росію, а згодом репресовано, як і ін-
ших “шумськістів”. Критика Шумсь-
кого викликала скандал як у Радянсь-
кому Союзі, так і за кордоном. Його 
ідеї знайшли підтримку в Комуністич-
ній партії Західної України, в Гали-
чині, що призвело до її розколу на 
“шумськістів” і прихильників сталін-
ської позиції. Лідер захід ноук раїн сь-

ких комуністів Карло Максимович 
повторив закиди Шумського на форумі 
Комуністичного Інтернаціоналу й ско-
ристався нагодою, щоб виступити про-
ти ставлення Москви до українців. За-
цікавленість у “справі Шумського” ви-
явили навіть деякі західноєвропейські 
соціалісти. Німець кий соціал-демок-
рат Еміль Штраус заявив, що “євро-
пейський соціалізм має всі підстави 
підтримати боротьбу українського на-
роду за свободу. Починаючи від Марк-
са боротьба проти соціального й на-
ціонального гноб лення належала до 
кращих традицій соціалізму”. При-
хильники “Ш.” в КПЗУ були згодом 
репресовані радянським режимом, як 
і члени КП(б)У.

Довідник з історії України (А–Я): Посіб. для се-
ред. загальноосв. навч. закл. / За заг ред. І. Підко-
ви, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопр. і допов. — К., 
2002; Субтельний О. Україна. Історія / Пер. з 
англ. Ю. І. Шевчука. — К., 1991.

В. Деревінський
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 вважається юдо-нацистською сектою 
(Е. Ходос, Із. Шахак, Із. Шамір та ін.). 
Ю. є державною релігією єврейської 
держави Ізраїль та релігійною основою 
державної ізраїльської ідеології — 
сіонізму, як форми расизму.

Г. Щокін

Юнократія (junocracy, від лат. 
junior — молодший, від juvenis — мо-
лодий, юний) — влада молодих. Ха-
рактеризує владу молодих, отриману в 
спадок і прихід до влади молодих у пе-
реломні моменти історії.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический слов. — 
М., 1997.

М. Головатий

Юдаїзм — давньоєврейська релігія 
племінного божества Єгови (коліна 
Юди, звідси назва), що сформувалася 
у загальних рисах у І тис. до н. е. По-
ходить від західносемітської релігій-
но-міфологічної системи та в різні 
періоди увібрала в себе впливи давньо-
єгипетської, шумеро-аккадської і іран-
ської (зороастрійської) релігій, а та-
кож синкретично-гностичних (міс тич-
них) вчень. Головними творами є Тора 
(“п’ятикнижжя Мойсея”), Талмуд 
(юдей ські закони та їх тлумачення), 
Кабала (головна книга — “Зогар”, що 
поєднала пантеїстичні та гностичні 
ідеї з юдейською містикою і магією), а 
також Хатанія (або Танья) — основна 
книга хасидського руху Хабад, що 
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Язичництво (традиційна етнічна 
релігія) — традиційні вірування різ-
них етносів, що виникли ще в палеолі-
тичні часи разом з появою люд ства та 
оформилися потім у різноманітні 
релігійно-міфологічні системи. Ще на 
початку своєї появи відрізнялися одне 
від одного деякими проти лежними оз-
наками, які набули назв “ліва” та 
“права”, “жіноча” та “чоло віча”, “ша-
манська” та “жрецька”, “місячна” та 
“солярна” релігії. Такі уявлення сяга-
ють доісторичних часів і пов’язані з 
поділом світобудови на верх і низ, пра-
ву і ліву його частини, кожну з яких 
уособлювало те чи те божество. Верх-
ню та праву частину міфологічної сві-

тобудови уособлю вали образи Неба та 
Сонця, а нижню та ліву, — водно-під-
земний світ і Місяць, об’єднаним обра-
зом яких часто виступав змій. Земля 
при цьому могла мати стосунки з обо-
ма частинами світобудови. Подальший 
розвиток традиційних релігійних віру-
вань міг відбуватися як у солярно-
уранічний бік, так і в хтонічно-місяч-
ний з відповідним головним богом. У 
слов’ян, наприклад, головними богами 
вважалися Сварог — Небо та його син 
Дажбог — Сонце, що нагадує образи 
християнських Бога-Батька і Бога-
Сина.

Г. Щокін
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Друковані засоби масової інформації 137

Е
Егалітаризм 139
Егалітаризм етнорасовий 139
Екзархат 140
Екземпляр твору 140
Екстериторіальність 140
Екстремізм 140
Екстремізм етнічний 141
Екстремізм релігійний 141
Еліта політична  141
Елітократія 142
Еміграція 143
Емський указ 1876 р. 144
Ендогамія етнічна 144
Етатизм 145
Етнізація політичного управління 146
Етнічна війна 147
Етнічна дивергенція 147
Етнічна дисперсія 147
Етнічна екзофобія 147
Етнічна ендофілія 148
Етнічна ендофобія 148
Етнічна індиферентність 148
Етнічна меншина 149
Етнічна незалежність 149
Етнічне відчуття 150
Етнічний нігілізм 150
Етнічний рух 150
Етнічний синдром 151
Етнічний ярлик 151
Етнічні процеси 151
Етнічна релігії 153
Етнічна чистки 154
Етнічність 154
Етновлада 155
Етнографія 155
Етноеліти 156
Етноісторія 157
Етноконфесійність  
або етнорелігійність 158
Етнократизація влади 158
Етнократичний режим 159
Етнократія 159
Етнократія в Україні 161
Етнократія елітарна 162
Етнократія і глобалізація 162
Етнократія конкурентна 162
Етнократія (типи) 162
Етнократологія 170
Етнокультурна політика 170
Етнолінгвістика 174
Етнологія релігії 175
Етнонім 175
Етноойкумена 175
Етноплацента 176
Етнополітика 176
Етнополітика незалежної України 180

Етнополітична конфліктологія 184
Етнополітичний конфлікт 184
Етнополітичний менеджмент 186
Етнополітичний організм 188
Етнополітичний плюралізм 188
Етнополітичний конфлікт (динаміка  
і типологія) 189
Етнополітичні конфлікти (форми,  
способи регулювання) 191
Етнополітологія 192
Етнополітологія (метрологічні  
засади) 194
Етнополітологія (функції) 196
Етнос 197
Етносоціальна структура 198
Етностатусна перевага 198
Етнофілософія 199
Етнофрейдизм 200
Етноцентризм 200
Етноцид 201
Ефективність влади 202
Ефірний час 202

Є
Єврокомунізм 203
Європейська комісія проти расизму  
та нетерпимості (ЄКРН) 204
Європейська хартія регіональних мов  
або мов меншин 206
Європейський Союз (ЄС) 208
Європейський Центр з Проблем Меншин 
(European Center for Minority  
issues – ЄЦПН / ЕСМ) 211
Європоцентризм 211
Єресі 214
Єретик 214

Ж
Жадоба влади 216
Жертви насильницького переміщення 
(відшкодування) 216

З 
Загальна воля 217
Загальна декларація прав людини 218
Загальна кратологія 220
Загальнонаціональний засіб масової 
інформації 220
Закон України “Про боротьбу  
з тероризмом” 220
Закон України “Про основи національної 
безпеки України” 229
Запис 229
За революції перспективи 229
Засновник (співзасновник) засобу масової 
інформації (комунікації) 230
Засоби масової інформації (комунікації), 
мас-медіа 230
Засоби міжнародного інформаційного 
обміну 230
Захист прав національних меншин 230
Зловживання свободою масової  
інформації 232
Злочинність етнічна 233
Знак охорони авторського права 233
Зона вільної (безлімітної)  
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торгівлі 233
Зона шенгенська 233

І 
Ідентифікації криза 234
Ідеократія 234
Ідеологія етнічна 234
Ідеологія релігійна 235
Ізоляціонізм 235
Ізоляціонізм етнічний 235
Ізоляціонізм політичний 236
Ізоляція 236
Імідж політичний 237
Імпічмент 238
Інавгурація 239
Індивідуалізм 240
Індуїзм 240
Інквізиція 241
Іноземець 242
Інородці 242
Інститут світового спостереження 242
Інституційний расизм 243
Інтерес етнічний 243
Інтереси особи в інформаційній сфері 244
Інтерес національний 244
Інтифада 245
Інфократія 245
Інформатизація 246
Інформаційна безпека 246
Інформаційна відвертість 247
Інформаційна послуга 247
Інформаційна програма 247
Інформаційна система 247
Інформаційна сфера 247
Інформаційне агентство 247
Інформаційне право громадян 248
Інформаційне суспільство 248
Інформаційні продукти 248
Інформаційні процеси 248
Інформаційні ресурси 249
Інформація 249
Інформація про особу 250
Ірентологія 250
Іслам 250
Ісламізм 252
Ісламська група Сінгапур 253
Ісламська організація визволення  
Сирії 253
Ісламська партія визволення 253
Ісламський джамат Дагестану 253
Ісламський джихад-Єгипет 253
Ісламський рух Узбекистану 254
Ісламський фронт спасіння 254
Ісламський фундаменталізм 255
Історична пам’ять 256
Історична самосвідомість 257
Історія України як предмет  
конфронтації 257
Іудаїзм 258

К
Канал мовлення 260
Карельський союз Фінляндії 260
Каста 260
Катаїб 261
Каудилізм 261

Кахане шаї 261
Кемалізм 261
Клан 262
Класифікація етносів 263
Клерикалізм 268
Кліка 269
Козаче братство 269
Колоніалізм 269
Комітет 300 270
Комітет захисту демократії 272
Комітет сільської оборони 272
Комплементарність 272
Комунальний засіб масової інформації 272
Комуністична партія Таїланду 272
Комюніке зустрічі європейських міністрів, 
які відповідають за вищу освіту 272
Конвенція 273
Конвенція про боротьбу з дискримінацією 
в галузі освіти 273
Конвенція про захист прав і основних 
свобод людини (Європейська конвенція  
з прав людини) 275
Конвенція про зловживання в галузі 
міграції і про забезпечення працівникам-
мігрантам рівності можливостей  
і повернення 277
Конвенція щодо ліквідації усіх форм 
дискримінації стосовно жінок 278
Конкурентна політика 279
Консенсус 280
Консенсус політичний 280
Консервативність етнічна 281
Консерватизм 281
Консолідація етнічна 282
Контркультура 283
Конфлікти рольові 284
Конфлікт міжконфесійний 284
Конфлікт міжособистісний 285
Конфлікт соціальний 287
Конфліктологія 289
Конформізм 290
Кордоцентризм 291
Користувач (споживач) інформації 292
Корінна нація 292
Космополітизм 293
Креоли 293
Криза політична 295
Круглий стіл (КС) 296
Ксенофобія 298
Кубино-американський національний 
фонд 298
Культурний імперіалізм 298
Культурний суверенітет 299
Курдська демократична партія Ірану 299
Курдська комуністична партія Іраку 299
Курдська робітнича партія 299
Курс політичний 300

Л
Ламаїзм 301
Латентні структури 302
Латентні типи етнократії 302
Ліберійське об’єднання за примирення  
і демократію 302
Лібертаризм 303
Ліванізація 304
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Ліга захисту євреїв 304
Лідер 304
Лідер політичний 305
Лідерства культ політичний (культ особи  
в політиці) 311
Лінгвоцид 313
Лобізм 314
Лобісти 315

М 
Магія 316
Мадяризація 317
Маї-маї 317
Малоросійство 317
Маніпулювання політичне 318
Маоїстський координаційний комітет 319
Маргіналізація 319
Маргінальність 320
Масова агресія 321
Масова інформація 322
Масова паніка 322
Масонство в Україні й на теренах СНД 322
Масонство та його витоки 324
Масонство, франкмасонство 329
Масонський рух і декабристи 331
Мафія 334
Меджліс аш-шура Афганістан 334
Менталітет 334
Меритократія 335
Месіанізм 335
Месія 336
Метиси 337
Методи етнополітологічних  
досліджень 338
Методи конфліктологічних  
досліджень 341
Мир і справедливість 341
Миротворність 341
Мислення імперське (тоталітарне) 342
Міжетнічний антагонізм 344
Міжетнічні відносини 345
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації 346
Міжнародна конвенція про припинення 
злочину апартеїду 
і покарання за нього 351
Міжнародна конвенція щодо захисту прав 
усіх працівників-мігрантів 
і членів їх сімей 355
Міжнародна Федерація прав людини 355
Міжнародний інформаційний обмін 
(діяльність) 356
Міжнародний ісламський фронт проти 
іудеїв і хрестоносців 356
Міжнародний механізм захисту прав 
людини 356
Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р. 360
Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 362
Міжнародні фінансові центри (МФЦ) 364
Мова державна 366
Мова офіційна 367
Мова рідна 367
Мова українська 368
Мовець 368

Мовна політика 369
Мовний сигнал 370
Мовний фактор у міжнаціональних 
конфліктах 370
Молодіжний рух Лаутаро 370
Монархія 371
Мондіалізм 371
Моніторинг 372
Моноетнічна політична влада 372
Мусульмани проти всесвітового 
пригнічення 372

Н
Найманці 373
Напруження 373
Народ 373
Народ проти гангстеризму  
і наркотиків 374
Народи корінні 374
Народні сили 25 квітня 375
Насилля 375
Насильство 376
Насильство етнічне 376
Нативізм 377
Нацизм 377
Націобудівництво 378
Націократія 380
Націоналізм 380
Націонал-комунізм в Україні 384
Націонал-патріотизм 386
Націонал-сепаратизм 386
Націонал-соціалізм 386
Національна воля 387
Національна ідея 388
Національна ідея (українська) 389
Національна катастрофа 389
Національна криза 390
Національна меншина 391
Національна меншовартість 392
Національна преса українська  
(засоби масової інформації 
національних меншин) 393
Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 394
Національна рада церков (НРЦ) 395
Національна самоповага 395
Національна церква 396
Національне середовище 396
Національний авангард 397
Національних дух 397
Національний ідеал 398
Національний менталітет 398
Національний характер 399
Національні меншини (причини 
виникнення та їх типи) 399
Національно-державні інтереси України  
в етнополітичній сфері 400
Націофобія 404
Нація 405
Невтручання держави концепція 406
Неовахабізм 406
Нерівності принцип 406
Нова революційна ініціатива 407
“Новий вік” (New Age) 407
Нонконформізм 409
Носій інформації 409
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О 
Об’єднані демократичні сили Уганди 410
Обмеженість національна 410
Образ ворога 411
Озброєна група захисту навколишнього 
середовища 411
Озброєний фронт ісламського джихаду 411
Олігархія 411
Омбудсмен 411
Омбусмен у справах меншин 412
Оприлюднення твору 414
Opus Dei 414
Організація визволення  
Палестини (ОВП) 418
Організація з безпеки та співробітництва  
в Європі 419
Організація Об’єднаних Націй, ООН 420
Організація солідарності Рохінг’я 422
Організація, що здійснює випуск засобу 
масової інформації 422
Орден єзуїтів (ОЄ) 422
Орден Ілюмінатів 426
Орден нащадків Богдана Хмельницького 
(ОНБХ) 432
Орден святого Станіслава (ОСС) 434
Ошізм 435

П 
Палестинський фронт визволення 437
Панамериканізм 437
Пангерманізм 437
Панєвропеїзм (пан-Європа) 437
Панісламізм 438
Панславізм 438
Пантюркізм 438
Партизанські групи дії 438
Партії етнонаціональні 438
Партійний засіб масової інформації 439
Партія мусульман України 439
Патерналізм 440
Патріотизм 440
Патріотична молодь 440
Паук 440
Пацифізм 441
Передача 442
Періодичне видання 443
Погром 443
Політизація 443
Політика національна 444
Політична реклама 445
Політичний символізм 446
Полонізація 446
Поляризація 447
Популізм 447
Права людини 447
Право на доступ до інформації 448
Право на життя 450
Право на інформацію 451
Представництво 451
Президент 452
Примусове переселення  
(за національними ознаками) 455
Прогнозування 456
Продукція засобу масової інформації 457
Протестантизм 457
Профілактика конфліктів в організації 457

Пряма дія 458
Публікація 459
Публічна влада 459
Публічне право 459

Р 
Рада Європи 460
Рада з прав людини ООН 462
Рада міжнародних відносин (РМВ) 464
Радіоелектронні засоби 465
Радянський комунізм 465
Рамкова конвенція про захист 
національних меншин 465
Раса і політика 468
Раси 469
Расизм 469
Реваншизм 469
Ревізіонізм 470
Революційна народна боротьба 470
Революційна партія робітників 470
Революційні збройні сили  
Нікарагуа 471
Регресія психологічна 471
Редакція 471
Рекомендація щодо використання мов 
меншин у телерадіомовленні 471
Рекрутування еліт 473
Релігійний космополітизм 473
Релігійний націоналізм 474
Релікти етнічні 474
Репресії 475
Репресії політичні 475
Ретрансляція 476
Референдум 476
Римський клуб (РК) 477
Рівність 478
Ротарі 479
Румунізація 480
Русифікація 482
Русофобія 485
Рутенство 486
Рух за демократію і справедливість  
у Чаді 486
Рухи політичні 486
Рух ісламського братства Маранао 487
Рух ісламської революції  
Афганістану 487
Рух революційних лівих (Чилі) 487
Рух революційної дії 487
Рух Шрі Чаітанйа Сарасват 488

С
Самовизначення національне 489
Самоізоляції політика 491
“Світовий форум” 491
Свобода інформації 494
Свобода слова 494
Сегрегація 494
Сепаратизм етнічний 495
Сепаратистський рух 495
Сервілізм 496
Сіонізм 496
Слов’янофільство 496
Соборність 496
Соціалізм ісламський 497
Соціократія 497
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Спеціалізований засіб масової  
інформації 497
Справедлива війна 498
Сталінізм 498
Станська політика “ліквідації куркульства 
як класу” 498
Статус етнічний 500
Стратегія поведінки в конфлікті 500
Субетнос 501
Суб’єкти та об’єкти етнополітики 502
Суверенітет 504
Сунізм 505
Суперетнос 505
Суспільний договір 505
Суспільство політичне 506
Суфражизм 507

Т 
Таємні товариства 508
Талібан-е-Афганістан (Ісламський рух 
Талібан) 511
Телемовець 511
Телерадіомовлення 511
Телерадіоорганізація 511
Теократія 512
Тероризм 512
Тероризм політичний 518
Терор проти терору 520
Тиранія 521
Тімократія 521
Тоталітаризм 521
Традиція етнічна 521
Трайбалізм 521
Трансляція 521
Трансмісія культурна 521
Тристороння комісія (ТК) 522

У 
Українізація 524
Українофобія (антиукраїнізм) 527
Український націоналізм 528
Унія церковна 530
Упередженість етнічна 531
Уповноважений Верховної Ради України  
з прав людини 532
Уповноважений у справах дотримання 
Конвенції про захист прав 
і основних свобод людини 538
Участь у політичному житті 539

Ф 
Фаворитизм 540
Фанатизм етнічний 540
Фашизм 540
Федералістський Союз Європейських 

Національних Меншин 540
Фемінізм 541
Форми правління народні (масові) 544
Фронт національного визволення  
Корсіки 545
Фундаменталізм 545
Фундаменталізм ісламський 546

Х
Хадзама 548
Хамас 548
Харизма 548
Хартія глобального інформаційного 
суспільства (Окінавська хартія) 548
Хасидизм 549
“Хвильовизм” 550
Хесбола 550
Хлопомани 550
Холокост (голокост) 552
Християнський рух “Сім’я” 553
Хунта 554

Ц 
Цензура 555
Цензура масової інформації 555
Централізація 556
Центр Шрі Чинмоя 556

Ч 
Час політичний 558
Червоне Перу 558
Червоне сонце 558
Червоні бригади – бойова Комуністична 
партія 558
Червоні кхмери 559
Череп і кістки (ЧіК) 559
Чин 560
Чиновник 560
Чорні пантери 560
Чорносотенський рух 560

Ш 
Шантаж 562
Шаріат 562
Шиїзм 563
Шовінізм 564
“Шумськізм” 565

Ю 
Юдаїзм 567
Юнократія 567

Я 
Язичництво 568



The proposed encyclopedic dictionary contains the most important terms related to coverage of a 
scantily explored and relatively new problem, which is of determinant theoretical and practical 
importance – that of ethnocracy. It deals with theoretical and methodological approaches concerning 
comprehension of the ethnocratic tendencies and determines the conceptual framework of the analysis 
of the “ethnocracy” phenomenon; finds out and characterizes its essence, historical practice of 
ethnocratism; the genesis of the ideas with regard to this phenomenon; presents the mechanism of 
forming a international political and legal field of opposition to an ethnocratic policy and practices; 
shows the forms, types, and methods of ethnocratic supremacy etc.

The dictionary is designed for political and public figures, scholars, students of higher education 
establishments, as well as all those interested in ethno-political problems.
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