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ВСТУП 

Ознакою суттєвої трансформації всієї інформаційної сфери світу є на 

сьогодні зростання ролі соціальних мереж. Різноманітними є і їхні функції: від 

розважально-відпочинкових до революційно-пропагандистських. Водночас 

соціальні мережі створюють нові можливості й у поширенні знань, наукових 

підходів і досягнень. Це також стосується й організації дискусій в ході аналізу 

сучасних політичних, соціально-культурних та екологічних проблем, 

донесення до широкого загалу їхніх висновків. 

Використання соціальних мереж є необхідним і для української 

географічної науки, яка переживає непрості часи як з огляду на обмеження 

географічної освіти в середній та вищій школах, так і на збереження застарілих 

концептуально-методологічних підходів та недостатність нових теоретичних 

обґрунтувань. Обмеженою є участь географів і в обговоренні важливих 

суспільних питань в засобах масової інформації, що пов’язано з упередженою 

редакційною політикою й позицією таких видань, а також до певної міри й 

недостатньою соціальною активністю самого середовища українських 

географів. Порівняно незначним є вплив географів і на практичне вирішення 

різних суспільних проблем. Водночас географічна наука якраз має всі підстави 

сказати вагоме, а часом і визначальне, слово у забезпеченні відновлення 

суверенітету України на всій території, захисті Державного кордону, 

проведенні адміністративно-територіальної реформи, вирішенні природно-

ресурсних, демографічних, етнополітичних та регіональних соціально-

економічних проблем. Тобто саме географія може у найбільшій мірі 

забезпечити створення інформаційної платформи міждисциплінарного 

дискурсу щодо зміцнення територіально-політичної цілісності України та 

ментально-культурної консолідації українського суспільства.  

З огляду на потреби географічної науки та суспільні запити автор цієї 

книги впродовж семи років публікував в мережі Facebook, зокрема, в групі 

«Геопросторова організація суспільства», яка об’єднує географів-науковців та 

вчителів географії, аналітичні та публіцистичні матеріали, що стосувалися 

різних аспектів громадсько-політичного життя в Україні та світі і які були 

викладені з науково-географічних позицій. Але оскільки аудиторія Facebook є 

обмеженою, дописи зберігаються короткий час, а публікації мали доволі 

широкий громадський резонанс, то є сенс опублікувати ці дописи у вигляді 

окремої структурованої книги.  

Групування публікацій за основними темами (концептуально-

методологічні питання, етно-і демогеографічні, геополітичні і політико-

географічні проблеми України та світу) дало змогу сформувати цілісну систему 

поглядів на ключові злободенні виклики, що постали перед географічною 
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наукою та суспільством. Виклад результатів аналізу в книзі є популярним, але 

висновки обґрунтовано на основі наукової аргументації. Зокрема, в контексті 

оптимізації методологічних основ географічної науки зроблено висновок 

про необхідність уникнення абсолютизації геосистемної парадигми в 

науковому аналізі, яка проявляється в необдуманому проголошенні всіх 

фрагментів географічного середовища системами без огляду на характер 

реальних зв’язків і співвідношень, які дуже часто далекі від системної 

організації. Така практика призводить до фальсифікації географічної 

дійсності. Водночас для уникнення подібних ситуацій необхідним є 

дослідження реальних внутрішніх й зовнішніх відносин в межах географічного 

середовища, обґрунтування нових моделей і тенденцій взаємодії географічних 

об’єктів.  

В понятійно-термінологічному апараті географічної науки на сьогодні 

важливо утвердити категорію культурного краєвиду як результату 

взаємодії на певній території суспільних об’єктів (поселень, шляхів 

сполучення, інженерної та економічної інфраструктури та ін.) та всієї 

сукупності природних складових (рельєфу, клімату гідрології, біоти та ін.), 

формуючи унікальні образи земної поверхні. Культурні краєвиди реально 

є основними структурними підрозділами усього географічного середовища 

Землі, а відповідно об’єктом дослідження і природничої, і суспільної 

географії, поєднуючи ці два напрями географічної науки. Водночас зовсім 

недоречним є використання в географічній науці поняття «ноосфера», яке має 

не науковий, а містичний зміст. Так само помітним є необхідність критичного 

переосмислення деяких концепцій, привнесених в науку з міжнародно-

політичних декларацій, зокрема, концепції сталого розвитку, а тим більше 

геополітичних ідей минулого, які часто є результатом суб’єктивних імперських 

ідеологічних підходів. В цьому контексті важливим є концептуальне 

обґрунтування того факту, що структуру та систему взаємин в 

геополітичному устрої світу визначали і визначають різні типи 

геополітичної свідомості провідних суспільних середовищ, формування 

яких своєю чергою є наслідком етнокультурних та історично-культурних 

відмінностей різних країн і частин світу.  

Оновленню сучасних методологічних підходів української географічної 

науки може посприяти і творче використання спадщини українських географів-

класиків. Зокрема, в книзі це розкрито на прикладі публікацій Олександра та 

Михайла Русових, праці яких в галузі етнодемографії та географії поселень 

можуть слугувати дороговказом в сучасних подібних дослідженнях. А в 

міждисциплінарному аналізі важливим орієнтиром залишаються ідеї Георгія 
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Бачинського, який, працюючи на перетині різних наукових напрямів, 

обґрунтував свої важливі для сучасної науки міждисциплінарні підходи.  

Основу суспільно-географічної аналітики становлять дописи на 

етногеографічну, демо- та політико-географічну тематику. В 

етногеографічних матеріалах акцент зроблено на тому, що ядром етнічної 

сфери України є український народ (етнос), а тому забезпечення єдності 

України, її соціально-культурне піднесення залежатимуть від консолідації 

регіональних та етнографічних груп українського народу. В цьому 

контексті важливо донести до науковців та широкої громадськості 

необхідність модернізації українського культурного середовища та 

розширення україномовної сфери у столиці, що дасть поштовх до розвитку 

подібних процесів в інших великих містах Південної та Східної України.  

Сукупний суспільний потенціал українського суспільства суттєво знижує 

глибока демографічна криза. Оскільки широкий загал українського суспільства 

сприймає всі демографічні негаразди переважно емоційно, не заглиблюючись в 

суть демографічних процесів, то важливо було всебічно розкрити появу 

негативних тенденцій відтворення населення в Україні, виявляючи причини 

суттєвих регіональних відмінностей. Не розглядаючи варіантів швидкого 

покращення демографічної ситуації в Україні, в книзі розглянуто деякі 

варіанти призупинення негативних демографічних тенденцій.   

В політико-географічному аналізі було важливо насамперед розкрити 

образ України як єдиної держави, утворення якої стало об’єктивним 

наслідком усіх державотворчих процесів попередніх історичних періодів. В 

основі цих процесів – природне прагнення українського народу до 

політичного самовизначення. Але через низку помилок на вищому 

державному рівні і на рівні регіонів (інформаційних, ідеологічних, 

культурних, економічних) територіально-політичної консолідації всього 

українського населення за період незалежності так і не відбулося. А тому 

не було створено передумов для всезагальної ідентифікації громадян з 

українською державністю, що в поєднанні з російським імперським 

наступом стало однією з причин появи в державі різних сепаратистських 

політичних організацій. Не сприяла і не сприяє територіально-політичній 

єдності українського суспільства і релігійно-конфесійна роз’єднаність 

українського суспільства. 

Джерелом багатьох соціальних і політичних проблем України є 

негативні тенденції економічного розвитку, що розкрито в низці 

аналітичних матеріалів. Це насамперед стосується деіндустріалізації 

держави, поглиблення диспропорцій в галузевій і територіальній 

структурі господарства, що спричинило різке зменшення кількості 
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робочих місць, а відтак – і неухильне зростання закордонного 

заробітчанства. Особливо помітним є критичне зниження промислового 

потенціалу міста Львова та області, що зумовило і зниження соціально-

політичної значущості регіону.  

З огляду на складну політичну ситуацію, в якій опинилася Україна, значну 

частину загального обсягу книги становить геополітична публіцистика, в 

основі якої – аргументована авторська оцінка різних підходів до організації 

державної влади та місцевого самоврядування, проведення інформаційної, 

культурної та регіональної політики. Але найбільше дописів присвячено 

протидії російській агресії як на міжнародному рівні, так і на конкретних 

прикладах з українського життя. Російська експансія розглядається як 

найбільша загроза українським інтересам, яка стосується всіх сфер 

життєдіяльності українського народу і яка визначається глибинними 

установками російської імперської геополітичної свідомості. Деякі 

публіцистичні матеріали зорієнтовані на роз’яснення різних явищ міжнародно-

політичного життя. Для розуміння того, в якому контексті зроблено дописи, 

подано дати їхніх публікацій. 

Опубліковані в цій книзі науково-аналітичні й публіцистичні матеріали 

містять багато оригінальних ідей, які можуть започаткувати й нові дослідження 

різних суспільно-географічних проблем. Автор їх всебічно підтримає, але при 

цьому покликання на цю книгу є обов’язковим.  
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1. ДИСКУСІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ДЕЯКИХ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА 

ІСТОРІЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ  

1.1. Чому слід уникати абсолютизації геосистемної парадигми в 

науковому аналізі 

29 січня 2021 року 

Сучасна українська географія так чи інакше має пострадянський 

характер, а тому для неї характерною залишається абсолютизація деяких 

парадигм та гіперболізація ролі окремих постатей науки, що обмежує появу 

нових оригінальних концепцій та методологічних підходів. У свій час 

особливу «психічну травму» географічній науці в СРСР завдало поширення 

теорії систем, внаслідок чого географи усе без винятку почали 

проголошувати геосистемами (і різні фрагменти природного середовища 

(схили вершин, ділянки поля, лавини і селі, групи підприємств і поселень 

тощо) без огляду на характер реальних зв’язків і відношень, які дуже часто 

далекі від системної організації. Внаслідок цього відбувається дуже 

небезпечна фальсифікація географічної дійсності. Отже, в чому полягає 

хибність у використанні геосистемної парадигми в сучасній українській 

географії: 

1. У нерозумінні того, що поняття системи – це розумова конструкція. В 

географічній дійсності нема і не може бути ніяких систем, а є лише об’єкти, 

які можна досліджувати з допомогою цієї розумової конструкції.  

2. Поняття системи передбачає якісну відокремленість виділених 

об’єктів від інших частин середовища, а відповідно і дискретні межі. І багато 

властивостей цілісності, притаманних, наприклад, організмам. І тут якраз 

найбільше хибних підходів, бо за своєю природою земні краєвиди (природні 

і культурні) переважно є безперервним полем взаємозв’язків, в межах яких є 

осередки більш інтенсивних чи менш інтенсивних компонентних 

взаємовпливів, які мають перехідний характер, а тому некоректно ставити 

питання про відокремлені цілісні системи-«майже організми» в межах різних 

ділянок лісу, поля тощо, підганяючи під ці межі дані про поширення різних 

явищ, наприклад, під геоморфологічні контури підганяти поширення 

ґрунтів, рослинності тощо. І лише окремі природні об’єкти, наприклад, 

озеро, болото та деякі ін. і суспільні (окреме поселення, держава) можна 

зіставити з поняттям системи. І, скажімо, є деякий сенс говорити про обласні 

системи розселення (але умовно і без абсолютизації), бо усі поселення 

регіону певною мірою пов’язує адміністративний чинник), і нема підстав 

говорити про міжрегіональні і міжрайонні системи розселення (бо це просто 
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мережі поселень, пов’язані шляхами сполучення, які можуть мати якийсь 

центр гравітації).  

3. В географічних дослідженнях важливо аналізувати реальні зв’язки і 

відношення між географічними об’єктами, і лише тоді робити висновки про 

певну цілісність та відокремленість, відповідність чи не відповідність 

системній організації.  

4. Розумію, що відхід від геосистемної парадигми може спричинити 

страх втрати орієнтирів в методології дослідження. Бо ж було все так просто: 

проголошуємо геосистемою певну територію, підганяємо під системну 

організацію зв’язки й співвідношення і подаємо їх як результати 

дослідження!!! Але це фальсифікація дійсності. Бо реальні зв’язки інші й 

складніші. Тоді що ж може бути методологічною основою дослідження? Це 

пошук різних тенденцій і варіантів взаємодії географічних об’єктів і 

обґрунтування моделей такої взаємодії на всіх рівнях. Тобто в географічному 

аналізі важливим є не механічне ототожнення певних фрагментів 

географічного простору з певними розумовими конструкціями, а насамперед 

дослідження реальних внутрішніх й зовнішніх відносин в межах 

географічного середовища. 

 

 

1.2. Про культурний краєвид як основну категорію єдиної географії  

14 грудня 2019 року 

 

Сучасна географічна наука є дуже диференційованою за багатьма 

напрямами. І це об’єктивний результат поглибленого вивчення різних проблем, 

що забезпечив значні пізнавальні досягнення. Але є тут і певні недоліки, 

пов’язані з недостатнім концептуальним обґрунтуванням єдності самої 

географічної науки, а також послабленням зв’язків між різними географічними 

дисциплінами. Це стосується насамперед наростання віддаленості природничо-

географічних та суспільно-географічних наук. Така ситуація, з одного боку, є 

наслідком ще радянських заідеологізованих уявлень про нібито принципово 

відмінні закони розвитку природи і суспільства, а з іншого – відсутності 

стрункої понятійно-термінологічної системи та концептуальних положень 

єдиної географії. Така позиція здавалося б не несла ще донедавна суттєвих 

загроз географічним наукам, але з огляду на нові підходи до класифікації 

галузей знань та новий перелік спеціальностей є побоювання того, що з 

розпадом єдиної системи географічних наук відбудуться й негативні щодо 

інтересів географів структурно-організаційні зміни в університетах (об’єднання 
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факультетів, ліквідація кафедр, перенесення географічних дисциплін у зовсім 

інші підрозділи тощо).  

Водночас для єдності географічних наук є об’єктивна основа, а це 

спільний об’єкт дослідження – земна поверхня, основу якої становить 

Ойкумена, тобто освоєний людиною земний простір в процесі взаємодії 

людини та природи. І ця земна поверхня як результат життєдіяльності 

людських спільнот в умовах природного середовища відзначається великою 

різноманітністю, до розуміння якої застосовували два діаметрально 

протилежних підходи – природоцентричний та антропоцентричний. Згідно з 

природоцентричних поглядів краєвиди земної поверхні переважно трактують 

як винятково природні утворення (ландшафти), а якщо і розглядають деяку 

значущість впливу людини, то лише як деструктивну. Мовляв, є «справжні» 

природні ландшафти, і є змінені в переважно негативному напрямі людським 

суспільством (їх за традицією російської радянської географії називають 

«антропогенними» чи «антропогенно зміненими»). Тобто, за таким жорсткими 

природоцентричними принципами людський соціум – таке собі інородне тіло, 

яке лише деформує природу земної поверхні.  

Дійсно, прикладів недоброго впливу людської діяльності на довкілля є 

дуже багато. Але також є чимало і руйнівних природних процесів (геологічних, 

гідрологічних, кліматичних та ін.). Водночас і перспективи впорядкування 

ситуації в межах земної поверхні не можна не пов'язувати з людською 

діяльністю.  

Показово, що прихильники гіперприродоцентричних методологічних 

підходів на ландшафтних картах показують в основному саме такі «справжні», 

а по суті віртуальні природні ландшафти, і навіть на поселенських територіях. 

При цьому можна простежити курйозні ситуації, коли територія містечка чи 

села, сільськогосподарських угідь описується як, умовно кажучи, «грядові 

горбогір'я, покриті лісами і чагарниками і т. д». І водночас практично нема 

карт, які відображали б реальні краєвиди, основу яких формують рельєф, 

рослинний і тваринний світ, гідрологічна мережа, грунти, людські поселення, 

шляхи сполучення, сільськогосподарські угіддя та ін., тобто усе те, що 

визначає вигляд різних частин земної поверхні. А всі ці елементи 

географічного простору органічно пов'язані. І що важливо: концепції 

трактування ландшафту як поєднання всіх природних і людських компонентів 

вже розроблені в географічній науці, зокрема, у працях німецького географа О. 

Шлютера, який цілком обґрунтовано означив їх як культурні. Так само й 

американський географ К. Зауер розглядав краєвиди земної поверхні як 

результат синтезу впливів різних культур та природної основи.  
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Отже, за такими методологічними підходами практично всі краєвиди 

України, у тому числі й заповідні, є культурними. І відповідно розглядати їх (і 

відображати) треба не з природоцентричних чи антропоцентричних, а з 

інтегрально-синтетичних позицій. Розкриваючи результати взаємодії 

природних компонентів та людської життєдіяльності, культурний краєвид як 

предмет дослідження має й усі підстави бути з’єднувальною ланкою 

природничої та суспільної географії й відповідно основною категорією єдиної 

географії як науки про культурні краєвиди земної поверхні. Усі нитки 

галузевих географічних дисциплін (чи соціальної географії, чи етногеографії, 

біогеографії тощо), розкриваючи територіальні основи організації різних 

складових географічного середовища, тією чи іншою мірою пояснюють і 

походження та характер різних аспектів культурних краєвидів. Безперечно, 

окремі дисципліни так чи інакше будуть віддаленими від ядра єдиної географії, 

але такий єдино-географічний підхід певною мірою мав би бути визначальним 

в усій географічній науці.  

Важливо зауважити, що культурні краєвиди не можна ототожнювати з так 

званими «окультуреними» ландшафтами, цілеспрямовано створеними на 

основі різних дизайнерських чи інших естетичних критеріїв. 

Оскільки культурні краєвиди поєднують різнобічні елементи живої і 

неживої природи, то може видатись, що неможливо обґрунтувати теоретичні 

підстави їхнього походження та розвитку. Насправді, це не так. Але тут 

важливо уникати якихось універсальних схем, зокрема, геосистемної 

парадигми, а ставити питання про різні варіанти та моделі взаємодії складових 

географічного середовища в різних географічних місцях, а також різну 

інтенсивність взаємодії, яка і визначає унікальність культурних краєвидів.  

 

 

1.3. Регіональні відмінності в Україні: це перешкода чи сприятлива 

передумова соціально-політичного розвитку?  

3 квітня 2021 року 

 

Кожна держава, якщо хоче бути успішною, мусить усвідомлюватися 

своїми мешканцями як територіально-політична цілісність, окрема самобутня 

країна. Тобто громадяни держави мають вірити в поєднаність всіх частин 

країни і знати, які підстави забезпечують та можуть зміцнювати її 

територіальну цілісність.  

Ситуація в Україні в цьому контексті не є надто сприятливою, бо розмах 

різних регіональних відмінностей в Україні є дуже значним, а образ єдиної 

держави – розмитим й інформаційно нерозкритим. Так само далеко не 
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оптимальним є міжрегіональне взаємосприйняття, адже в ньому зберігаються 

різні негативні стереотипи (мовляв, я вважаю, що мешканці цього регіону такі-

сякі, а того – якісь незрозумілі тощо). Але найгірше, що недоброзичлива до 

України пропаганда постійно нав’язувала і нав’язує деструктивні погляди про 

культурно-цивілізаційну несумісність різних частин України і взагалі про 

відсутність об’єктивних підстав єдності. І, як не прикро, в ці зовсім 

необґрунтовані заяви повірило навіть багато українських політиків та 

інтелігенції.  

Отже, давайте з’ясуємо, чим зумовлені регіональні відмінності загалом і 

яка в цьому контексті особливість України? Найперше треба зазначити, що 

формування різних регіонів і регіональних особливостей – це 

загальногеографічна закономірність. Тобто регіональні відмінності характерні 

для всіх країн і держав, і це об’єктивна реальність. Що їх зумовлює? 

Насамперед, природно-географічна диференціація: і з огляду на особливості 

клімату та рельєфу (поширення по території гір, височин низовин), і щодо 

приналежності до природних зон (ліси, степи, пустелі тощо) та різних 

природних ресурсів. Природно-географічні відмінності своєю чергою суттєво 

впливають на особливості заселення, традиційного господарства, побуту, 

культури. І на все це накладається географія народів, релігій, державні кордони 

та адміністративні межі, економічний розвиток, що в сукупності й формує різні 

регіональні комбінації.  

В умовах України природно-географічна диференціація дійсно є суттєвою, 

але в суспільстві вона загалом сприймається позитивно, що знайшло 

адекватний відгук навіть в популярних піснях («Це моя Україна день новий 

зустрічає», виконує Василь Зінкевич). Але з цього приводу ще треба знати і 

про такі сприятливі моменти: природно-географічні відмінності визначають й 

природно-ресурсну різноманітність, забезпечують більше варіантів і 

можливостей для економічного розвитку. 

Найсуттєвіші суперечності в розвитку України як окремої країни 

стосуються деяких регіональних ментально-ідеологічних відмінностей, 

спричинених історичним чинником, насамперед розвитком регіонів в складі 

різних держав, різною їхньою політикою в етнополітичній сфері. Так, тут є 

проблеми, які проявляються в різних сферах, зокрема в політичній активності. І 

дуже багато спекуляцій! Але також треба розуміти, що найбільші прояви 

міжрегіональної поляризації на виборах були спричинені зовнішнім 

втручанням у внутрішні справи України, які підступно використала деякі 

історично-географічні особливості (більший рівень асиміляції етнічних 

українців, поширення радянської ідентичності). І завжди пам’ятати, що 

основним чинником, який об’єднує всю Україну є: 1) географія українського 
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народу, який становить більшість на понад 95% території України; 2) тривалий 

позитивний досвід взаємин етнічних українців з представниками інших 

етнічних груп; 3) утягнутість всіх історично-географічних регіонів в єдиний 

процес українського національного державотворення.  

Отже, регіональні історично-географічні відмінності – це серйозний 

виклик перед усім українським суспільством, який, з одного боку, може бути 

спекулятивно використаний в політичній діяльності як внаслідок послаблення 

єдиного державно-політичного центру, так і задля послаблення центральної 

влади. Але ці відмінності при розумній внутрішній геополітиці можна 

використати і на благо держави, розглядаючи їх як джерело взаємозбагачення, 

конструктивного взаємообміну і взаємодоповнення (і в контексті більшого чи 

меншого прагматизму, і в контексті дотримання чи відновлення різних 

традицій тощо). І що особливо важливо: необхідно активно створювати 

позитивній образи регіонів і країни в цілому! 

 

 

1.4. Геополітичний порядок у сучасному світі: що визначає його 

структуру та якими є нові тенденції та явища  

7 лютого 2021 року 

 

Уже кілька століть філософи, політики, аналітики намагаються пояснити, 

чим зумовлені територіально-політичні відмінності в світі, яким мав би бути 

оптимальний світовий порядок і що чекає його у майбутньому. Обґрунтування 

і причин, і рушійних сил були різними, починаючи з природно-географічниого 

детермінізму, мовляв, все пов’язано насамперед з диференціацією клімату та 

рельєфу, до популярної зараз цивілізаційної парадигми, згідно з якою світ 

поділяється на кілька цивілізацій, між яким йде жорстка конкуренція з 

можливим зіткненням, що і визначає подальші перспективи людства. А ще з 

подачі Г. Маккіндера було нав’язано ілюзорну думку про нібито відвічне 

протистояння «цивілізацій суходолу й моря», яку цілком безпідставно навіть 

проголосили геополітичним законом.  

Водночас розвиток подій в світі, пізнання його історії та суспільно-

географічних особливостей засвідчили обмеженість та однобічність таких 

концепцій, в основі яких абсолютизація лише деяких моментів й нехтування 

багатьма іншими чинниками чи свідоме небажання їх бачити. І що особливо 

важливо: українське суспільство мусить орієнтуватися в цих проблемах хоча б 

тому, що більшість цих підходів різні недоброзичливі зовнішні середовища 

намагалися і намагаються використати для провокування роз’єднаності 

України. Зокрема, цілеспрямоване нав’язування недостовірної інформації про 
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нібито принципові культурно-цивілізаційні відмінності регіонів України стало 

складовою антиукраїнської пропаганди. Ще більш абсурдною виглядає теза 

про те, що, мовляв, ми фатально прив’язані до надуманих цивілізацій 

суходолу, і цього не змінити. 

А що ж насправді визначило політичну різноманітність сучасного світу та 

його поступ? Якщо висловлюватися загально, то можна зробити висновок, що 

систему взаємин в геополітичному устрої світу визначали і визначають різні 

типи геополітичної свідомості провідних суспільних середовищ, формування 

яких своєю чергою є наслідком етнокультурних та історично-культурних 

відмінностей різних країн і частин світу.  

В теперішніх умовах роль геополітичної свідомості провідних політичних 

та економічних середовищ різних країн світу особливо зросла, що 

проявляється  прагненні сконструювати вигідні для себе передумови. А з цього 

випливає, що розвиток сучасного світу буде визначати, з одного боку, бачення 

світовими елітами майбутнього світоустрою і практичні кроки до реалізації 

своїх проектів та, з іншого, - воля організованих націй та тенденції взаємин між 

державами в різних сферах (міжнародно-правовій, економічній, культурно-

інформаційній тощо).  

А як провідні політичні й економічні середовища бачать майбутнє 

світового політичного порядку і яким чином будуть реалізовувати свої 

бачення? По-різному, але на сьогодні провідним типом геополітичної 

свідомості став глобалізм, в рамках якого всіляко применшується значення 

держав, а пріоритет надається різним наддержавним структурам. Причому, і 

сам глобалізм в останні роки переживає еволюцію. Бо якщо на поч. ХХІ ст. як 

альтернативу державам розглядали різні територіально-політичні об’єднання 

(Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН та ін.), то на сьогодні в авангарді 

нівеляції державної організації є транснаціональні корпорації, які маючи 

величезний економічний потенціал та спираючись на нав’язування 

неоліберальних підходів, намагаються усіляко дискредитувати державність 

загалом, показати її недієздатність в протидії сучасним викликам. Тут 

найгіршим є те, що транснаціональні корпорації – це цілком закриті структури, 

а їхня діяльність, маючи міжнародне значення, практично зовсім не 

регулюється міжнародним правом.  

З глобалізмом в багатьох аспектах поєднується неімперіалістичний тип 

геополітичної свідомості, в основі якого прагнення до переділу світу з 

використанням різних підступних економічних, політичних та культурно-

інформаційних технологій. А також і руйнування системи національних 

держав та федерацій. 
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Але впливовість глобалізму та неоімперіалізму також не можна 

перебільшувати, бо зберігає свою значущість і національно-державницький 

тип геополітичної свідомості, а політичну волю держав і націй нема підстав 

применшувати. В останнє десятиліття суперечливе значення має і релігійно-

політичний чинник.   

В контексті всіх цих впливів перспективи зміни світового порядку 

залежатимуть від того, яким стане світ після пандемії. Тут можуть бути різні 

варіанти, бо, з одного боку, ще більше збагачуються транснаціональні 

корпорації, але з іншого – світ потребує ефективного регулювання з боку 

держав, що тягне за собою і зростання їхньої ролі. Тому однозначно очевидно, 

що розумної альтернативи системі національних держав і федерацій і на 

сьогодні, і в майбутньому немає, бо це стабільна основа світового порядку й 

організованості світу загалом. Інакше світ може поглинути хаос. Але зміни в 

структурі міждержавних впливів безперечно будуть. І тут важливо Україні 

зайняти відповідне місце, віддаючи перевагу національно-державним 

інтересам, а не транснаціональним  Це непросто, бо є страшні небезпеки і 

потужні виклики. Але є і потенціал для активізації своєї ролі.. 

 

 

1.5. Як можна стабілізувати кількість населення світу і не допустити 

перенаселення планети 

18 вересня 2021 року 

 

Починаючи з другої половини ХХ ст., кількість населення світу 

збільшується прискореними темпами (від 3 мільярдів у 1960 році до близько 8 

– на середину 2021 року). Тобто за шістдесят років людність планети Земля 

зросла у 2,7 рази., а вже в порівняно близькій перспективі може потроїтися. 

Таке різке збільшення кількості населення світу дістало назву демографічний 

вибух, викликавши різні тривожні настрої щодо перенаселення світу та 

поглиблення інших похідних глобальних проблем. Знову популярними стали 

різні варіанти неомальтузіанства, в основі якого прагнення до штучного 

обмеження народжуваності. Інтернетом «гуляють» й різні версії про нібито 

наміри впливових осіб практично обмежувати кількість населення. Критично 

сприймаючи такі конспірологічні теорії, все ж можна припустити, що в 

сучасному світі дійсно можуть бути такі транснаціональні середовища, які 

розглядають різні варіанти неприродного обмеження кількості населення. Але 

що важливо: стабілізувати кількість населення світу і не допустити 

перенаселення планети можна природним чином. Як саме?  
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Щоб дати відповіді на сучасні демографічні виклики, треба спочатку 

зрозуміти причини демографічного вибуху. А в їхній основі – перехід 

населення більшості країн Африки, Азії, частково Латинської Америки від 

однієї фази демографічного розвитку, характерними рисами якої є висока 

народжуваність, висока смертність і низький природний приріст, до наступної 

фази, ознаками якої є збереження високої народжуваності, різке зменшення 

смертності та відповідно – збільшення природного приросту. І саме різке 

зростання природного приросту в більшості держав Африки. Азії та Латинської 

Америки й спричинило демографічний вибух, а також масштабні міжнародні 

міграції в напрямі до розвинутих держав світу, обсяги яких є такими значними, 

що суттєво змінили культурне обличчя деяких розвинутих держав, особливо 

колишніх метрополій (це своєрідна плата за імперіалізм). Водночас природний 

приріст корінного населення розвинутих держав був або від’ємним (природне 

скорочення), або додатнім, але низьким. Тому загалом суттєво змінилася 

расова, етнічна та релігійна структура світу. 

Отже, з огляду на те, що демографічний вибух забезпечили високі 

значення природного приросту більшості держав Африки та Азії, доцільно 

поставити питання про те, чи реально можливим є їхній перехід  в наступну 

фазу демографічного розвитку, ознакою якої стало б різке зменшення 

народжуваності? Так, реально. Бо такий перехід значно раніше відбувся в 

теперішніх розвинутих державах світу, а вже у повоєнний період – в Японії, 

Південній Кореї, на Тайвані та в деяких інших нових індустріальних державах. 

Що зумовило цей перехід? Це насамперед процеси індустріалізації, 

прискореного економічного розвитку, урбанізації та модернізації загалом, у 

тому числі освіти, соціальних відносин тощо. А це означає, що вирівнювання 

рівнів економічного розвитку держав світу, насамперед економічне піднесення 

держав Третього світу внаслідок індустріалізації, інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, в змозі стабілізувати кількість населення 

планети десь на рівні 10-12 млрд. осіб. Але при цьому треба враховувати й 

низку інших чинників, зокрема, той факт, що такі релігії, як індуїзм та іслам 

сприяють збереженню традицій великої сім’ї та розширеному відтворенню. 

Важливо зауважити, що хоча б часткове вирівнювання рівнів економічного 

розвитку у змозі суттєво зменшити й міжнародні міграції. 

Та найбільшою проблемою при цьому є питання, чи можливо досягти 

вирівнювання рівнів економічного розвитку держав світу? Причому тут не 

йдеться про повне вирівнювання, яке в принципі є неможливим, а лише про 

усунення величезних контрастів. Приклади окремих держав, які вийшли на 

середній рівень розвитку, свідчать про те, що це загалом можливо. Але, з 

іншого боку, контрасти в розвитку також зростають, а розвинуті держави не 
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дуже хочуть втрачати свої позиції. Тому все буде залежати від того, який 

економічний порядок в світі найближчим часом стане визначальним. 

 

 

1.6. Чи відповідає українським умовам і потребам концепція сталого 

розвитку? 

14 квітня 2019 року 

 

Словосполучення «сталий розвиток» набуло в Україні такої дивовижної 

популярності, що майже стало містичним заклинанням і своєрідною мантрою 

географії. А заклики щодо необхідності сталого розвитку лунають звідусіль і 

розглядаються як універсальний спосіб вирішення майже всіх соціальних, 

економічних та екологічних проблем. Вже навіть почали говорити про «сталий 

правовий розвиток». Тому припускаю, що прочитавши заголовок, багато 

читачів будуть розгубленими. Мовляв, як можна сумніватися у доцільності 

концепції, яка і в світі загалом має широке поширення (під назвою Sustainable 

development), а в Україні є майже «священною». На механічному обігруванні 

цього словосполучення в українській науковій літературі, у тому числі й 

географічній, вийшло сотні статей. І тут є навіть курйозний аспект, пов'язаний 

з невдалим перекладом базового англомовного поняття Sustainable development 

саме як сталий розвиток, адже в українській мові слово «сталий» означає 

незмінний і відповідно такий, що не в змозі розвиватися.  

Але проблема не лише в невдалому перекладі та бездумному 

повторюванні, а й у тому, що й по суті ідея сталого розвитку є суперечливою. 

Чому? Цю концепцію, офіційно прийняту на Конференції у Ріо-де-Жанейро ще 

у 1992 році, механічно і не зовсім коректно пов'язують переважно лише з 

беззаперечними вимогами до захисту довкілля від забруднення, раціональним 

використанням природних ресурсів, екологічною безпекою, а ще – 

необхідністю подолання бідності. І такі позиції визначили її привабливість. 

Але при цьому нібито не помічають інші базові ідеї Sustainable development. А 

саме – вимогу обмеження економічного росту і обмеження використання 

ресурсів нібито задля їх збереження майбутнім поколінням, враховуючи 

передусім різке зростання кількості населення світу (демографічний вибух). 

Тобто економічне зростання за цією концепцією має підтримуватись лише на 

незначному рівні (тому правильний переклад українською мовою Sustainable 

development – підтримуваний розвиток, тобто ледь жевріючий розвиток). Дехто 

з аналітиків вважає, що обґрунтовуючи такі ідеї, науковці розвинутих країн 

якраз намагалися уникнути прискореного економічного розвитку нових 

індустріальних держав і зберегти собі провідні позиції. Але це лише окреме 
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припущення. Суперечність в іншому. Чи зможе ця концепція стабілізувати 

демографічний розвиток та усунути економічні контрасти між розвинутими 

державами та країнами Другого й Третього світу? Однозначно, ні. Бо що може 

зрівноважити демографічний розвиток? Лише перехід від розширеного 

відтворення (одна сім’я троє і більше дітей) до звуженого чи простого) (одна 

сім'я – одне чи двоє дітей). А як забезпечити такий перехід? Це є можливим в 

умовах прискореного економічного розвитку, насамперед індустріалізації та 

урбанізації, що, зокрема, показує приклад Японії, Південної Кореї, Тайваню.  

Тому обмежений економічний розвиток держав Третього світу згідно з 

концепцією сталого розвитку лише поглибить наявні економічні та соціально-

демографічні контрасти. Щоб цього уникнути, таким державам треба 

переходити на прискорені темпи економічного розвитку, а не ставити питання 

про лише повільне (стале чи підтримуване) зростання. І нові азійські 

індустріальні держави (Південна Корея, Китай Тайвань, Сінгапур), відкидаючи 

нав’язувані стереотипи необхідності лише підтримуваного на низькому рівні 

зростання, добилися величезного економічного прогресу (і, до речі переходу на 

нижчі темпи природного приросту). Це цілком стосується й держав з 

перехідною економікою, у тому числі й України, якій якраз потрібно не 

обмежувати економічний розвиток, а забезпечити бурхливе піднесення 

економіки (не на 1-2 %, а понад 10%), чого можна досягти лише в процесі 

нової індустріалізації та інтенсивного використання всього ресурсного 

потенціалу. Такі висновки не означають, щоSustainable development є цілком 

деструктивною. Навпаки, вона є важливою і необхідною для розвинутих 

держав, яким достатньо підтримувати незначне економічне зростання за 

обмеженого використання природних ресурсів. Для України, а також держав з 

перехідною економікою та країн Третього світу, на сьогодні найважливішими є 

не обмеження в економічному розвитку, а навпаки – вихід на дуже високі 

темпи динаміки. А з суспільно-географічного погляду такий розвиток має бути 

регіонально збалансований. Важливо додати, що лише науково-технічний 

прогрес як складова індустріалізації у змозі вирішити й екологічні проблеми. 

 

 

1.7. Зміни клімату: чи адекватним є розуміння проблеми й суспільно-

політична реакція на неї?  

10 липня 2021 року 

 

Відразу зазначу, що не належу до так званих кліматоскептиків, тобто 

людей, які заперечують реальність змін клімату. Але за всіма ознаками 

помітно, що зміни клімату не можна зводити лише до глобального потепління 
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як це переважно подають в засобах масової інформації. Загальний тренд до 

підвищення температури дійсно є, і він є провідним, але сучасні зміни клімату 

мають всебічний характер, а в їх основі порушення всіх метеорологічних 

балансів та механізмів в атмосфері. Звідси різкі перепади погоди, 

непередбачуваність атмосферних явищ, поява аномальних й екстремальних 

природних наслідків (урагани, смерчі, пилові бурі й засухи, зливи і паводки, 

лісові пожежі та багато-багато ін.). Причому в окремих регіонах у відносно 

найближчі часи можна очікувати не потепління, а похолодання. Наприклад, 

можливе зникнення теплої течії Гольфстрім, ознаки сповільнення якої вже 

зараз помітні, може призвести на дальшу перспективу до похолодання в 

Північній Європі. Тобто загалом зміни клімату – це реальність, яка несе великі 

й різнобічні загрози людству.  

Але чи є достатньо повним та відповідним суспільне розуміння проблеми 

змін клімату? На жаль, ні. У тому числі і серед науковців. Це стосується всіх 

аспектів проблеми, починаючи з пояснення її причин. Бо переважають 

категоричні однобічні висновки, насамперед про винятково антропогенний 

характер змін клімату, тобто твердження про те, що кліматичні зміни 

спричинені переважно лише зростанням кількості парникових газів 

(вуглекислого газу, метану, оксиду азоту та деяких ін.) як наслідок економічної 

життєдіяльності людських суспільств. Вплив цих викидів дійсно є суттєвим, 

але не можна ігнорувати значення інших природних чинників (зміни в 

сонячному випромінюванні, вулканізм, тектоніка літосферних плит), сукупний 

вплив яких зумовлював періодичність змін клімату впродовж всього 

геологічного та історичного минулого, тобто визначив чергування періодів 

похолодання й потепління. Тому об’єктивно зміни клімату треба розглядати і 

подавати громадськості як результат сукупної дії всіх чинників. Чому це 

важливо? Бо абсолютизація ролі одного чинника спрощує проблему і 

дезорієнтує громадськість. 

Але очевидно, що негативні впливи економічної діяльності людей на 

зміни клімату – це та сфера, на яку суспільство може впливати. І реалізувати ці 

впливи важливо на глобальному та національно-державному рівні. І тут 

важливо не допустити помилок. Отже, на рівні усього світу деякі зусилля для 

вирішення проблем змін клімату докладає ООН, під егідою якої було спочатку 

прийнято Кіотський протокол (1997 р.) про обмеження викидів в атмосферу 

парникових газів, а у 2015 році підписано Паризьку угоду. Але сама угода має 

значною мірою декларативний характер, відображаючи загалом недосконалість 

сучасних міжнародно-правових відносин. Однією з головних її недоліків є 

відсутність безпосередньої відповідальності і навіть санкцій щодо тих великих 

держав, які найбільше порушують норми викидів (Китай, Росія, США, Індія, 
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Бразилія та деякі ін.) і які якраз у змозі покращити ситуацію. Але не 

докладають належних зусиль. Водночас великі держави й такі територіально-

політичні об’єднання, як ЄС, можуть чинити необґрунтований тиск на держави 

з перехідною економікою, у тому числі й на Україну, з метою обмеження в 

їхньому економічному розвитку деяких секторів енергетики. Вже зараз ідуть 

активні розмови про необхідність тотальної декарбонізації української 

промисловості, що мало б означати не лише закриття шахт та теплових 

електростанцій, але й металургійних підприємств та деяких ін. На сьогодні такі 

вимоги для України є неприйнятними з огляду на слабкість її економіки, тобто 

буквальна реалізація таких ідей може спричинити повний економічний колапс 

в державі. Причому і в ЄС ілюзії про швидку відмову від викопного палива 

стали однією з причин сучасної енергетичної кризи. Тому Україні потрібна 

виважена і продумана стратегія щодо оновлення енергетики, яка забезпечила б 

плавний і поступовий перехід на нові технології, але дала б змогу уникнути 

економічних втрат. 

З огляду на те, що зміни клімату мають значною мірою природний 

періодичний характер, то і на національно-державному й на глобальному 

рівнях значно більше уваги треба було б приділити протидії різним негативним 

наслідкам змін клімату, особливо підтопленням, паводкам, опустеленню, 

створюючи відповідні інженерні споруди. Але цьому, на жаль, приділяється 

порівняно незначна увага.  

Що важливо насамперед для України? Реалізувати на рівні провідних 

університетів й НАН України цілісну програму обстеження кліматичних змін в 

державі. А вони суттєві. Бо очевидно і природні зони трансформувалися, і 

змінилися їхні межі тощо. І це треба вже відобразити в науковій та навчальній 

літературі! Але головне – навчитися передбачати й протидіяти негативним 

стихійним явищам, особливо засухам, паводкам. Важливо перейти до 

зрошення значної частини сільськогосподарських угідь на Півдні України. 

Тобто в державі має бути і цілісна програма, і конкретні механізми, які були б 

реакцією-відповіддю на всі виклики, пов’язані зі змінами клімату.  

 

 

1.8. Чи потрібна українській науці містична ідея ноосфери? 

7 квітня 2019 року 

 

В багатьох посібниках географії, біології та екології можна зустріти 

інформацію про ноосферу як особливу сферу розуму. Авторам цих посібників 

таке видається логічним, бо це є нібито продовженням знання про різні сфери 

Землі (літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера та ін.). Але раціонального 
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пояснення цього поняття (щодо суті, структури, функціонування тощо) ніхто 

не подає. Лише зазначається, що вчення про ноосферу розробив В. І. 

Вернадський. Можуть згадувати при цьому й Леруа чи Тейяр де Шардена. Але 

чи має це поняття раціональний зміст взагалі? Розглядаючи його всебічно, не 

виявив, щоб воно розкривало якісь суттєві ознаки, властивості зв’язки 

предметів і явищ. Тобто назвати його науковим нема підстав. Ще більш 

незрозуміло, як і чому біосфера має перетворитися в ноосферу. Іноді, за 

відсутності раціонального пояснення суті поняття ноосфера, його намагаються 

пов'язати з екологічною проблематикою, що виглядає штучно й надумано. 

Але все ж поняття ноосфери в розумінні В. Вернадського має важливий 

зміст. Але це не науковий і не загальновідкритий зміст, а таємний. Для когось 

це може видатись дивним. Але зверніть увагу, що цим поняттям активно 

оперують екстрасенси, маги, парапсихологи і їм подібні. Телепередадачі про 

незвичайні й таємні явища також показують під рубрикою «ноосфера». Чому 

так вийшло і який саме зміст вкладав В. Вернадський в поняття ноосфери? 

Справа в тому, що десь на початку ХХ ст. В. Вернадський, вже будучи відомим 

геохіміком, захопився ідеями масонства (це беззаперечний факт, 

підтверджений історичними документами; показово, що його син Г. 

Вернадський написав фундаментальну працю з історії масонства). Масонських 

течій є багато, але попри різні відмінності, всі масони боролися за так зване 

підвищення статусу людини, її значущості (аж до космічного рівня). І в 

контексті такої ідеології В. Вернадський і розглядав «ноосферу» як можливий 

спосіб підвищення статусу людини до рівня Ядра і Творця Всесвіту, що 

очевидно суперечить іншим віровченням, зокрема, християнству. Така позиція 

– це питання віри. І відповідно: хто хоче, може вірити, хто хоче – ні. Але це не 

науковий підхід і ненаукове знання, тим більше географічне, біологічне чи 

екологічне. Тому пропагувати його в науковій та освітній літературі нема 

сенсу. Ну а словосполучення «ноосферний метод», «ноосферні ресурси» 

взагалі виглядають як якийсь курйоз. 

 

 

1.9. Родина Русових і географічна наука 

13 січня 2018 року 

 

Родина Русових (батьки – Олександр й Софія, сини – Михайло та Юрій) 

займає визначне місце в українському громадсько-політичному житті другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Зокрема, Олександр (1847–1915) та 

Софія (1856 – 1940) Русови були активними діячами українських «Громад», 

брали участь у підготовці видання творів Т. Шевченка. Окрім того, Софія 
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Русова – видатний організатор українського жіночого руху й національного 

шкільництва, член Центральної Ради. Їхній син Михайло (1876–1909) – 

активіст українських студентських організацій та один з засновників 

Революційної Української Партії, яка після свого створення висунула ідею 

самостійної України. Син Юрій (1895–1961) усіляко підтримував діяльність 

НТШ за кордоном.  

Але що ще дуже важливо: усі Русови – науковці, і так чи інакше пов’язані  

з географічною наукою. Але, як це не прикро, широкому загалу географічної 

громадськості їхні праці є майже невідомими. Про них мало інформації в 

посібниках з історії географії. А ще менше посилаються сучасні науковці в 

своїх дослідженнях. А це недобре не лише з позицій історично-наукової 

справедливості, але і в контексті пошуку сучасних нових підходів в 

географічній науці. Бо багато їхніх наукових ідей є дійсно новаторськими! 

Лише кілька штрихів. 

Олександр Русов був одним з засновників статистики як науки та 

організатор статистичних обстежень. Його фундаментальна праця «Описание 

Черниговской губернии» є прикладом глибокого економіко-географічного 

аналізу регіону. Є у його спадщині і такі ж економіко-географічні описи 

Харкова, тодішніх шляхів сполучення, Ніжинського повіту. А ще О. Русов як 

автор праці «Статистика украинского населения Европейской России», - один з 

перших скрупульозних етногеографів України, який багато долучився до 

визначення східних і північних меж української етнічної території. Ще один 

суттєвий момент: О. Русов був одним з тих, хто підтримав включення 

етнонаціональної приналежності в російський перепис 1897 року, що дало 

змогу визначити кількість українців та їхню географію. І деякі підходи того 

перепису можна і треба використати в наступному українському! 

С. Русова не проводила безпосередньо географічних досліджень, але вона 

є автором одного з перших українських посібників з географії – «Початкова 

географія» (1911 р.), а також посібника «Методика початкової географії» (1918 

р.). І науково-педагогічні ідеї, закладені в цих посібниках, можна успішно 

використати в сучасній географічній педагогічній освіті. 

Великою втратою для географічної науки була передчасна смерть М. 

Русова (помер на 31 році життя), який уже мав безпосередньо географічну 

освіту (вчився якийсь час у відомого німецького географа у Ф. Ратцеля). Але 

все ж Михайло встиг підготувати кілька глибоких досліджень й блискучих (це 

без перебільшення) публікацій!!! Це зокрема: «Поселения и постройки 

крестьян Полтавской губернии» (Харків, 1902), «Типи сільських поселень 

полудневої частини Галичини» (Київ, 1915). Що виділяє ці безперечно 

новаторські праці? Це насамперед творче застосування антропогеографічного 
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підходу, за яким не лише детально розкрито поширення поселень, але й 

проаналізовано їхню конфігурацію та забудову в контексті особливостей 

природного середовища, тобто, висловлюючись сучасною науковою мовою, 

показано реальні культурні краєвиди. Це було актуально не лише на той час, 

але й зараз українській географії не вистачає таких праць!!! 

Ю. Русов був за фахом біологом, але деякі його біологічні праці «Опис 

колекції риб з району Кам’янця-Подільського» (1929), «Рибальство в дельті 

Дунаю» мають біогеографічний характер та економіко-географічні аспекти.  

Насамкінець зазначу, що пам'ять про цих визначних людей повинна 

відображатися і в підручниках історії, і в назвах вулиць тощо. Але ще 

важливіше, щоб їхні ідеї знайшли творче переосмислення в сучасній 

географічній науці.  

 

 

1.10. Найважливіше про вклад Володимира Кубійовича в географічну 

науку (з нагоди ювілею) 

23 вересня 2020 року 

 

Сьогодні, 23 вересня, відзначаємо 120 років з дня народження видатного 

українського географа, громадсько-політичного діяча, організатора науки за 

кордоном та вченого-енциклопедиста Володимира Кубійовича. Його 

фундаментальні праці «Географія українських і суміжних земель» (1938), 

«Атлас України й суміжних країв» (1937), «Етнічні групи південно-західної 

України» (1983), «Розміщення культур у Північних Карпатах» (1930) та багато 

ін. заклали основи української демогеографії, етногеографії, картографії та 

географічного карпатознавства. Його особистий науковий вклад в розвиток 

географії в Україні є зіставний роботі цілих наукових установ та закладів в 

розвинутих державах світу. Науковим подвигом Володимира Кубійовича є 

також редагування та видання «Енциклопедії українознавства» (1955–1984). І 

що важливо: праці В. Кубійовича є особливо актуальними в наші дні, коли 

Україні треба відстоювати свою культурну самобутність, цілісність та державні 

інтереси!!! 
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1.11. Драматична доля Георгія Бачинського та міждисциплінарне 

значення його наукової спадщини. 

4 грудня 2016 року 

 

Сьогодні, 4 грудня 2016 року, виповнюється вісімдесят два роки з дня 

народження визначного українського вченого і громадського діяча, доктора 

географічних наук, професора Георгія Олексійовича Бачинського (4. 12. 1936р. 

– 26.08. 1996 р.). Будучи за освітою геологом, Георгій Олексійович зробив 

значний вклад в розвиток палеонтології, спелеології, географії, картографії, 

став фундатором нового наукового напряму – соціоекології.  

Але його наукова доля була складною і драматичною. Успішно 

захистивши 1963 році кандидатську дисертацію, Г. О. Бачинський через п’ять 

років підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

біологічних наук, яку однак йому не дозволили захистити: за участь у русі 

шестидесятників, протести проти арештів української інтелігенції Георгія 

Олексійовича репресували, а його роботи зняли з видання. Через заборону 

працювати за фахом змушений був тривалий час виконувати технічну роботу в 

геологічних організаціях. Пізніше під наглядом КДБ йому дозволили 

працювати над створенням відомчих інженерно-географічних карт, атласу 

природних умов і ресурсів Львівської області.  

З 1985 по 1990 рік працював у відділі еколого-економічних проблем 

Львівського відділення Інституту економіки АН, де і розробив теоретичні 

основи соціоекології. І приємно, що саме географи підтримали його роботу, і в 

1990 році Г. О. Бачинський (попри доноси і скарги недоброзичливців) все ж 

захистив дисертацію і здобув ступінь доктора географічних наук. Наступна 

його робота була пов’язана з Львівським лісотехнічним університетом та 

виданням навчальної літератури в галузі соціоекології, яку перервала раптова 

смерть у 1996 році. 

Завжди буду пам’ятати Георгія Олексійовича як людину широких 

поглядів й енциклопедичних знань, інтелігента найвищої проби. Як 

український патріот професор Г. О. Бачинський особливо вболівав за долю 

української культури, дуже переживав через продовження процесів 

русифікації, прагнув організовано залучити молодь для вирішення державних 

справ. Але, як не прикро констатувати, здобутки професора Г. О. Бачинського 

ще не знайшли належного пошанування. Розумію, що тут є відомчі перешкоди, 

бо працював на стиках різних наук і в різних установах, та все ж сумно. Але 

сподіваючись на те, що все так чи інакше має знайти належну оцінку, вірю, що 

Г. О. Бачинський посяде належне йому визначне місце і в українській науці, і в 

громадсько-політичній історії. 
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1.12. Зовнішньо-геополітичні ідеї Петра Федуна «Полтави» 

9 жовтня 2020 року 

 

До яскравих постатей українського національно-визвольного руху 

належить Петро Федун-«Полтава» (1919–1951), який у молодому віці (йому ще 

не було і 30-ти років) зумів стати головним ідеологом ОУН-УПА. У 2019 р. 

році виповнюється 68 років з дня його смерті та 68 років написання дуже 

цінної і для сучасної України праці «Концепція самостійної України і основна 

тенденція ідейно-політичного розвитку сучасного світу», яка є дуже важливою 

не лише для концептуального обґрунтування тодішніх геополітичних трендів, 

але й сучасних міжнародних відносин.  

Показуючи на багатьох прикладах, «що історія розвивається в напрямі 

творення самостійних національних держав усіх народів», а «прагнення народу 

до самостійного державного життя є його органічним природним прагненням», 

П. Полтава розкрив і недосконалість тодішніх (та й сучасних) міжнародних 

відносин, які, всупереч об’єктивним тенденціям, не забезпечують «повного 

здійснення принципу самовизначення народів», а великі держави ставлять 

питання про сфери впливів, про потребу забезпечення виняткових державних 

інтересів, про те, щоб мати біля своїх кордонів «дружні» (у розумінні залежні) 

країни, легко оперують такими поняттями, як «стратегічні позиції», 

«стратегічні кордони». Таку ситуацію П. Полтава визначає як «поворотну 

хвилю імперіалізму», але вказує на її тимчасовий характер. Автор підкреслює, 

що «одним із засобів прикривати імперіалістичну політику є фабрикування 

«теорій» про необхідність творити великі політичні комплекси з огляду на 

складність теперішнього економічного життя» (ідеї «пан-Європи», Сполучених 

Штатів Європи, гітлерівського «великопростірного господарства»)… Ці 

об’єднання потрібні насамперед великим країнам, щоб «повністю і без 

перешкод використати на свою користь усю свою перевагу над меншими і 

економічно слабшими країнами». Розкриваючи облудність таких підходів, П. 

Полтава впевнено стверджує: «Немає жодних об’єктивних перешкод до того, 

щоб ідею тісного економічного співробітництва здійснити в системі вільних 

національних держав. Лише тоді можуть бути гармонійно поєднані як інтереси 

великих, так і інтереси малих країн і народів». 

Значну увагу один з керівників збройного підпілля приділив розкриттю 

всіх геополітичних небезпек, які загрожують світові, насамперед західному, у 

випадку загравання з російсько-радянським імперським режимом, яке «може 

завершитися поширенням його панування не лише на цілу Європу та Азію, а й 

поза ці континенти». І це було актуально як для повоєнної Європи, так і 

залишається злободенним в наш час. 



30 
 

Є в цій книзі й багато інших ідей, які потрібно усвідомити сучасній 

Україні, і не лише для відстоювання свого суверенітету у війні з Росією, але й 

на міжнародній арені у взаєминах з іншими державами, у тому числі й 

союзниками.  

 

 

1.13. У чому полягала й полягає геополітична місія України  

30 травня 2020 року 

 

Припускаю, що багато-хто вкрай скептично прийме таку постановку 

питання. Мовляв, про яку геополітичну місію України можна говорити, якщо 

частина території держави окупована, економічна ситуація в умовах вкрай 

несприятлива, демографічна – просто жахлива, в країні карантин через 

поширення коронавірусу! А ще гостра криза всіх державних інститутів в 

умовах політичної дезорієнтації значної частини суспільства. Але тут треба 

пам’ятати: Україна навіть за відсутності державного статусу, але за наявності 

державницької ідеї, все ж виступала суб’єктом впливу на розвиток політичної 

ситуації, насамперед в Центрально-Східній Європі, у тому числі й впродовж 

двох світових війн. Окрім того, якщо держава не ставить вищі геополітичні 

цілі, то вона приречена на таке собі політичне животіння.  

А з іншого боку, саме географічне положення України та її драматична 

історія вимагали й вимагають від неї особливої ролі. І таку місію Україна уже 

неодноразово виконувала. Не вдаючись в екскурси в давню історію, зазначу, 

що уже в новітні часи саме Україна довершила розпад імперії СРСР та 

фактично подарувала незалежність Білорусі й колишнім республікам 

Центральної Азії. І в попередні періоди історії місія українського народу щодо 

захисту європейської цивілізації й християнського світу неодноразово 

проявлялася. А коли такі функції виконувати не було змоги, то європейський 

світ зазнавав великих втрат. Наприклад, український політико-географ С. 

Рудницький застерігав держави Антанти, що анексія України Російською 

більшовицькою імперією багатократно посилить її експансіоністські амбіції і 

стане передумовою анексії Росією країн Центральної Європи. І це, на жаль, 

відбулося. Тому і на сьогодні Україна попри суттєве послаблення свого 

потенціалу і територіальні втрати виконує важливу роль з стабілізації кордонів 

у Центрально-Східній Європі і на пострадянському просторі, стримуючи 

політику кремлівського неоімперіалізму. А в перспективі – й нівеляції різних 

варіантів політичного й культурного глобалізму.  

Але ситуація у світі та на європейському субконтиненті  вимагає й інших 

якісних змін, деякі з яких може ініціювати саме Україна. Зокрема, враховуючи 
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те, що сучасне утвердження в Західній Європі крайніх проявів лібералізму 

спричинило помітну культурну кризу, то Україна та інші держави Центрально-

Східної Європи мають всі підстави подати імпульси оновлення європейської 

цивілізації на національно-консервативних засадах, відновлення її справжніх 

цінностей, сформованих на основі християнства та культурної різноманітності. 

Має Україна потенціал для реалізації різних міжнародних комунікаційних та 

економічних функцій, у тому числі необхідного зростання ролі самого регіону 

Центрально-Східної Європи, консолідації держав Міжмор’я.  

Але усе це є можливим за умови, коли сам український народ стане 

справжнім сувереном на своїй землі і буде контролювати економічну, 

інформаційну та політичну ситуацію в державі.  

 

 

1.14.  Про мову науки й українські наукові видання  

1 лютого 2020 року 

 

Важливою складовою національної української культури є наукова 

література. Українці довго і драматично йшли до її творення, розробляючи в 

складних умовах понятійно-термінологічний апарат та добиваючись прав на її 

видання. І мали на цьому шляху значні здобутки. Наприклад, перша в світі 

«Енциклопедія кібернетики» вийшла 1973 році українською мовою.  

І в умовах суверенної України мала б бути чітка державна програма 

підтримки наукової літератури. Але на сьогодні її немає, так само як і 

концепції розвитку. Ба більше, у сучасних вимогах МОН щодо здобуття 

наукових ступенів й присвоєння вчених звань найбільш значущими 

вважаються насамперед закордонні англомовні публікації, а інтереси 

української наукової літератури відсунуті на другий план. Це черговий крок у 

формуванні серед українців комплексу меншовартості і нерозуміння 

державних інтересів в інформаційно-науковій сфері. І що в результаті маємо: в 

повітових центрах усіх сусідніх держав (Молдови, Румунії, Словаччини, 

Угорщини, Польщі, Білорусі, а донедавна і Росії) масово створювались 

кооперативи з видання статей для українських науковців. Викладачі 

університетів щодня одержують запрошення щодо друку англомовних статей в 

якихось неавторитетних виданнях сусідніх держав. Тобто на далеко не 

заможних українських науковцях і на неповазі до національної наукової 

літератури сусіди вже навчилися добре заробляти. При цьому поширюють 

стереотипи: мовляв українські видання невисокого рівня, їх ніхто не реферує і 

не читає. Так, дійсно, тут є проблеми, адже більшість наукових збірників 

фінансують самі науковці. Але це аж ніяк не дає підстав заявляти про 
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відсутність справжніх наукових результатів в українських журналах і називати 

їх некоректно «мурзилками». Тут вже спрацьовують замовлення на цькування 

всього українського, поширені в різних середовищах, зокрема тих, що 

пропагують навчання за кордоном та виїзд науковців за межі держави. І 

проблеми підвищення наукового рівня українських видань, включення їх в 

міжнародні наукометричні бази не є такими, що не підлягають вирішенню. І це 

відносно легко зробити (навіть в межах теперішнього бюджету), аби лише була 

добра воля.  

Так, українська наука мусить тісніше інтегрувати в загальносвітове 

наукове середовище. І відповідно науковці мали б подавати більше публікацій 

в авторитетні зарубіжні видання. Але робити це треба не через примус, а 

заохочення, створення в закладах сприятливих передумов. І при цьому 

пам’ятати: якщо найкращі наукові результати українських науковців будуть 

надруковані українською мовою в українських виданнях, то це найбільше 

відповідатиме інтересам української науки і культури.  
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2. АНАЛІЗ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ ТА ДЕМОГЕОГРАФІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ 

2.1. Як ідентифікувати суб’єктів етнонаціональних взаємин в Україні?  

10 листопада 2019 року 

 

Не лише на побутовому рівні, але і в засобах масової інформації України 

та навіть в начальній літературі є повне нерозуміння того, якою є 

етнонаціональна структура населення держави і як правильно називати різних 

суб’єктів етнонаціональних взаємин. Навіть в регіональних статистичних 

збірниках можна прочитати «Така-то область є багатонаціональним регіоном, 

де проживає понад сто націй і народностей». Чому якраз сто? Бо так було 

прийнято писати ще в радянські часи.  

То скільки насправді етнічних націй проживає в Україні? Відповідаю: 

лише одна, українська етнічна нація. Тобто ядром етнонаціональної структури 

України є українська етнічна нація, яка сформувалася на цій території, дала 

назву країні, визначила її ідентичність та культурну окремішність. Політичні 

прагнення українського етносу забезпечили і створення держави Україна, тому 

в основі її території на понад 95 % - українська етнічна територія. Отже, 

етнічні українці в Україні є державоформуючим народом чи державотворчою 

нацією. Дехто називає етнічних українців в Україні титульною нацією. Це не 

зовсім коректно, оскільки знижує статус українського народу, бо титульними в 

етнології прийнято називати народи, які дали назву певній території, але зараз 

в її межах становлять величезну меншість (наприклад, карели в Карелії, комі – 

в Республіці Комі). Тобто ці народи виконують лише титульні, але не 

державоформуючі функції.  

Хто ще, окрім етнічних українців, проживає в Україні? Невеликі корінні 

народи (кримські татари, гагаузи, караїми), батьківщиною яких є не вся 

територія України, а лише окремі ареали, та етнічні групи (білоруси, болгари, 

греки, росіяни, румуни, угорці та ін.). Чи можна говорити, що в Україні 

проживає болгарський етнос чи, скажімо, румунський етнос? Ні, болгарський 

етнос проживає в Болгарії, а румунський – в Румунії. В Україні проживають 

лише частини цих етносів, тобто етнічні групи. Що ще важливо: і невеликі 

корінні народи, і етнічні групи є у відношенні до української етнічної нації 

етнонаціональними меншинами. І в цьому немає ніякої дискримінації, це 

міжнародна практика. 

Але уточнення потребують й інші означення, які неправильно 

трактувалися і в засобах масової інформації, і навіть за результатами перепису 

2001 року. Це стосується виділення окремих етнографічних груп українського 

народу (бойків, гуцулів, лемків та ін.) як окремих субетносів. По-перше, 
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проводити перепис в розрізі таких груп – це була безпрецедентна в світі 

недоречність, і надалі цього категорично не можна робити, по-друге, субетноси 

– це вкрай віддалені від основного ядра народу групи, які вже мають самоназву 

й окрему самосвідомість, можуть бути основою формування нових етносів, що 

зовсім не характерно для бойків, гуцулів, лемків в Україні, яких просто треба 

називати так як є – етнографічними групами українського народу. 

Не можна було ідентифікувати як окремий субетнос так званих русинів, 

які просто є псевдоетноспільнотою, спроектованою зовнішніми 

недоброзичливими до України середовищами для відокремлення українців 

Закарпаття від решти народу. 

І ще: в Україні зараз говорять про формування української політичної 

нації. Але це не окремий народ і не етнічна нація, а громадянське об’єднання , 

основу якої становлять представники всіх етнічних спільнот і груп, які 

визнають саме Україну своєю батьківщиною, поважають українські державно-

політичні традиції й українську мову як державну та інтегруючу для всього 

суспільства. 

 

 

2.2. Про походження українського народу і назву країни 

8 листопада 2020 року 

 

Відхід від радянської ідеології в історії дав змогу різнобічно і без 

упереджень розглянути різні аспекти походження українського народу. 

З’явилися наукові концепції В. Балушка, С. Павлюка, Л. Залізняка та низки 

інших авторів, які вже більш об’єктивно трактують етногенез українців. Але, 

на жаль, і на науковому рівні нема узгоджених підходів, а тим більше – 

публіцистичному й побутовому. А це велика проблема, і не лише пізнавальна, 

але й соціально-політична, яка перешкоджає, зокрема, регіональній 

консолідації. На заваді її вирішенню є кілька стереотипів та нерозуміння 

ключових моментів, на яких я і хочу акцентувати увагу. 

Отже, перший негативний стереотип – це ототожнення тих етнічних 

компонентів (субстрату), на основі яких формувався український народ, з 

самим українським народом. Це все одно, якби, образно висловлюючись, 

будівельний матеріал (пісок, глину, цеглу, дошки тощо) ототожнити з 

будинком. Тому треба розуміти, що український етнос – це цілісність, нова 

якість в соціально-культурних процесах, а отже, кіммерійці, скіфи, сармати і 

навіть представники давніх археологічних культур були субстратом, на якому 

формувався український народ, але вони однозначно не були українцями.   
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Другий негативний стереотип – це прагнення будь-що перенести початки 

формування українського народу аж в доісторичні часи. Чим це зумовлено? 

Ще у ХІХ ст. в Європі з подачі Гегеля активно велася дискусія про історичні і 

неісторичні народи. Мовляв, лише історичні народи мають право на 

державність і самостійний культурний розвиток. Це і спровокувало серед 

деяких українських публіцистів необґрунтовані прагнення віднести 

формування українського народу аж на кілька століть чи навіть тисячоліть до 

Р. Х., які на сьогодні сильно дезорієнтують широкий загал суспільства. Хоча 

багато західноєвропейських народів визнають, що вони сформувалися в 

Пізньому Середньовіччі і не комплексують щодо цього, а навпаки, 

наголошують, мовляв, ми молоді народи, вже добилися багато, а головні наші 

успіхи попереду.  

Третій негативний стереотип – це ототожнення початків формування 

українського народу з появою і поширенням назви «Україна» та нерозуміння 

того, що один і той же етнос може в процесі розвитку змінювати свою 

самоназву. І це стосується українського народу, основи якого сформувалися ще 

до появи назви «Україна» (ХІІ ст.) і який дуже довгий час ідентифікував себе 

як «русь», «русини», відокремлюючи себе від росіян та білорусів, для 

позначення яких використовували інші етноніми (москва, литвини та ін.).  

Отже, і писемні джерела, і археологічні, і етнографічні свідчать про те, що 

першим проявом української етнічності були такі племена VII – першої 

половини ІХ, як поляни, сіверяни, древляни, волиняни, уличі, тиверці, білі 

хорвати, що вийшли на історичну арену в результаті дезінтеграції антського 

міжплемінного об’єднання V-VІ ст. У них ще не було єдиної самоназви й 

самосвідомості, але була мовно-культурна спорідненість, на якій, зокрема 

наголошує, літописець у «Повісті…». Подальша консолідація цих племен в 

часи Русі і забезпечила формування вже цілісної української спільноти 

впродовж Х-ХІV ст. Зауважу, що в процеси українського етногенезу були 

втягнуті невеликі тогочасні тюркомовні групи (торків, половецькі реліктові 

групи та деяких ін.). І цей український етнос вже мав власну назву «русь», 

«русини». 

Окрім Південної і Південно-Західної Русі, яка стала осередком 

формування українського етносу, на території Русі є підстави виділити ще три 

етногенетичні центри – Псковсько-Новгородський, Полоцький та Володимиро-

Суздальський. Останній сформувався на кілька століть пізніше на основі 

деяких слов’янських та угро-фінських племен, зазнавши згодом сильної 

татаризації, що в сукупності і визначило формування московського (сучасна 

назва «російського») народу.  
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Отже, в середовищі українського етносу на тривалий час (аж до другої 

половини ХІХ ст.) утвердився етнонім і самоназва «русь», «русини». Але через 

різні яскраві моменти Козаччини, починаючи з ХVІ ст., для позначення 

Середнього Подніпров’я, почала активно використовуватися назва «Україна», 

переважно в розумінні рідний край, мала батьківщина, країна (як в 

Пересопницькому Євангелії). Ця назва знайшла широке відображення у 

фольклорі і була популяризована поетами-романтиками, започаткувавши появу 

нової, спочатку регіональної, самоназви і нового етноніму «українці», хоча 

автор видатного українського історично-політичного трактату «Історії русів» 

(кінець ХVІІІ – поч.. ХІХ ст.) обґрунтовував політичні права українців як 

«русів».  

Етнонім «українці» почав активно впроваджуватися в другій половині 

ХІХ ст. українською інтелігенцією спочатку в Центральній та Східній Україні 

не лише через свою популярність, але й з метою відокремлення від російського 

народу, якому з ХVІІІ ст. була нав’язана назва «русские». Для забезпечення 

процесів етнічної консолідації його сприйняла галицька та буковинська 

інтелігенція, хоча і галичанин І. Франко, і буковинець Ю. Федькович, і 

подолянин С. Руданський для своєї самоідентифікації, і для ідентифікації 

народу продовжували паралельно використовувати етноніми «русини» та 

«українці».  

Отже, в другій половині ХІХ ст. відбувся ключовий момент – зміна назви 

українського народу від «русини» на «українці», який під впливом інтелігенції 

скоро став самоназвою. Але цей перехід, попри певні здобутки (забезпечив 

дистанціювання від росіян), не міг не обійтися без втрат. Яких саме? Перше, 

через нову самоназву українці певною мірою «семантично дистанціювалися» 

від спадщини держави Русь, чим відразу скористалася Росія, безпідставно 

привласнивши і її історію, і культуру. І це до сих пір викликає різні 

непорозуміння, особливо в зарубіжній історичній думці. Розуміючи таку 

проблему, М. Грушевський назвав свою книгу «Історія України-Руси». Друге: 

впровадження нової самоназви стало незрозумілим на окраїнах української 

етнічної території, і досі є таким в закарпатських селах, Словаччині, особливо 

на фоні різної недоброзичливої пропаганди й відсутності фахових роз’яснень.  

Насамкінець зазначу: зміцнення й утвердження загальноукраїнської 

ідентичності, органічної пов’язаності з різними періодами історії, потребує 

розуміння того, що і етнонім «русини», і етнонім «українці» є самоназвами 

нашого єдиного народу. Логічним є і використання етноніму «русини-

українці», і важливим – подолання вище описаних негативних стереотипів.  
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2.3. То коли ж українська нація? І як досягти її консолідації?  

24 грудня 2020 року 

 

В поняття нації в різних країнах віддавна вкладали принципово інший 

зміст, а тому практика його розуміння, трактування та використання 

науковцями й політиками різних країн суттєво диференційована. Наприклад, в 

країнах переселенського типу та державах, які є уламками колишніх імперій, 

прийнято ототожнювати державу і націю (так звана етатистська теорія нації). 

Бо очевидно, що в таких країнах саме держава згори сформувала цілісне 

організоване суспільство з поліетнічного населення. Але вже в Центральній та 

Центрально-Східній Європі всі нації утворилися в ході етнополітичного 

розвитку, тобто прагнень народів до державно-політичного самовизначення, 

адже політизація, тобто висунення різних політичних вимог, є важливо 

складовою етнічного піднесення.  

Це безпосередньо стосується й української нації. Але на сьогодні в Україні 

стали активно поширювати погляди (і в пресі, і в соціальних мережах), що 

українська нація почала формуватися лише після 2014 року. І по-різному 

обігрувати фразу італійського політика ХІХ ст. М. Д'Азельйо, висловлену після 

об’єднання Італії «Ми створили Італію, тепер треба створити італійців». Хоча 

цей автор мав на увазі лише зближення італійців різних історичних регіонів, 

які перебували в складі інших держав. Тобто поширеними стали заклики, 

мовляв, ми лише тепер здобули українську державу і починаємо створювати 

українську націю.   

Але ці твердження – це не просто екстравагантні погляди, але й такі, що 

кидають тінь на всю українську історію останніх століть і дискредитують 

український народ. Бо згідно з подібними підходами впродовж ХІХ – ХХ ст., 

коли європейські нації активно заявили про свої політичні права, український 

народ взагалі не виступав суб’єктом національно-політичних взаємин, а був 

якоюсь неорганізованою, безформною масою. А якби нібито до ХХІ ст. не було 

української нації, то з цього мало б виходити, що і не було українського 

національно-визвольного руху, наприклад, 1917–1921 років чи 40-х – 50- х 

років. Тобто, якщо не було нації, то українці в першій половині ХХ ст. згідно з 

міжнародними принципами не мали права на державно-політичне 

самовизначення і на створення соборної національної держави на своїй 

етнічній території, а відповідно не могло бути й національно-визвольної 

боротьби. І за такими хибними підходами до розуміння нації весь український 

національно-визвольний рух можна назвати якимось регіональним 

сепаратизмом чи тероризмом. А це абсурд. Тобто так можна збитися на 

висновки, які спотворюють український історичний процес. 
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Спроби використовувати етатистські підходи до розуміння нації є і 

концептуально хибні. Бо згідно зі сформованими в Україні (С. Дністрянський, 

С. Рудницький, Л. Ребет та ін.) та в державах Центрально-Східної Європи 

науковими принципами, нації – це особливий стан розвитку етносу (народу), 

для якого характерним є широке усвідомлення своєї єдності, наявність єдиної 

модерної культури, історично-політичних традицій та ідей самостійного 

державного розвитку. Тобто, політична складова для формування націй є 

потрібною, але не обов’язково у форматі «є держава – є нація», для цього 

достатньо історично-політичних традицій та ідей боротьби за державність. 

Аргументовано застерігав від ототожнення держави й нації український вчений 

й державно-політичний діяч Л. Ребет (1912–1957) у праці «Теорія нації» (1955). 

Водночас відсутність державності - це не підстава для висновків про 

відсутність нації. Так, державність консолідує націю, але це робить і боротьба 

за державність. Тому виводити початки нації від створення держави - це 

цілком безпідставно. 

Отже, вже наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. український народ мав всі основні 

ознаки нації: 1) усвідомлення інтелігенцією і широкими верствами всіх 

регіонів своєї єдності; 2) наявність єдиної літературної мови і створеної на її 

основі літератури і 3) вирішальна, – обґрунтовані ідеї державно-політичної 

самостійності й створені політичні організації для досягнення цієї мети. Так, це 

ще була неконсолідован нація, з порівняно невисоким рівнем національної 

самосвідомості, диспропорціями в соціальній структурі, але все ж нація, яка 

мала право на державно-політичне самовизначення. І український національно-

політичний рух на той час був одним з найпотужнішим і найпомітнішим в 

Європі. Наприклад, про національно-визвольні рухи балтійських народів на 

той мало хто чув.  

В часи комуністичного режиму політичне й соціально-культурне 

становище української етнічної нації ще більше погіршилося, адже 

проводилася активна державна політика її асиміляції й дискримінації, 

з’явилися нові лінії розходження (і міжрегіональні, і внутрішньо регіональні (у 

відношенні «велике російськомовне місто – переважно україномовна сільська 

місцевість тощо). Але й була свідомість того, що ми є нація, була також 

національна інтелігенція і культура (як в Україні, так і за кордоном). І 

підтримувалися ідеї української національної державності!   

На жаль, процеси консолідації української нації повільно відбуваються і 

після здобуття незалежності у 1991 році. Чому? Бо не створено відповідних 

передумов (політичних, інформаційно-культурних, соціально-економічних), а 

самого проживання в одній державі недостатньо. Очевидно, що ще в перші 

роки після проголошення незалежності мали б бути вироблені єдині 
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ідеологічно-політичні цінності, переконливо роз’яснені громадянам всіх 

регіонів через інформаційну політику. Але таких ідеологічно-політичних засад 

не було розроблено, а відповідна інформаційно-культурна політика і загалом 

не проводилася, бо основні засоби масової інформації (як зрештою й 

економічні засоби) опинилися в руках відчужених від української нації 

олігархічних груп.  

Для міжрегіональної консолідації нації особливо потрібним є створення 

соціально-економічних умов життєдіяльності. Прямо кажучи, потрібною є 

політика економічного націоналізму. Ще в першій половині ХІХ ст. таку 

політику успішно реалізував німецький економіст Ф. Ліст (1789–1846), ідеї 

якого забезпечили створення єдиної й ефективної німецької національної 

економіки, що консолідувала німецьку націю і забезпечила передумови 

об’єднання Німеччини. Але в Україні внутрішній ринок неухильно звужувався, 

а диспропорції в галузевій і територіальній структурі господарства лише 

наростали, що завершилося деіндустріалізацією, втратою мільйонів робочих 

місць та масовим закордонним заробітчанством.  

Отже, українська нація була і є. Але через різні об’єктивні й суб’єктивні 

передумови вона не мала і не має змоги реалізувати свій потенціал, бо 

залишається регіонально й соціально розбалансованою. В цих непростих 

умовах велика відповідальність лягає на інтелігенцію (творчу, наукову), бізнес 

середовища, церковні та військові кола, які для початку мали б усвідомити 

сутність проблем, а далі і самим консолідуватися для їхнього вирішення.  

 

 

2.4. Демографічна криза в Україні як загальнонаціональна загроза  

22 грудня 2021 року 

 

Неухильне зменшення кількості населення України стало вже 

національним лихом. Демографічні втрати є просто страшними: з 1993 року, 

коли вперше було зафіксовано зменшення людності України, до 2020 року 

кількість населення України зменшилася на більше, ніж 10 млн. осіб, або на 

19,4 % (з понад 52 млн осіб на початку 1993 року до 41,9 млн на початку 2020 

року (з урахуванням кількості населення окупованих територій). А 10 млн. осіб 

– це приблизна кількість населення таких держав як Білорусь, Греція, 

Португалія, Угорщина, Чехія; і дві Ірландії чи Хорватії. Внаслідок таких 

негативних тенденцій Україна за кількістю населення опустилася у рейтингу з 

22 місця на поч. у 1993 році на теперішнє 35 місце в світі. Отже, маємо 

справжню загальнонаціональну загрозу, яка суттєво послаблює сукупний 

потенціал українського суспільства, зумовлюючи негативні соціальні та 



40 
 

економічні наслідки, зокрема старіння населення, зростання економічного 

навантаження на осіб працездатного віку, занепад сільських поселень та 

знелюднення сільської місцевості загалом. 

Але чому такими вкрай несприятливими є тенденції демографічного 

розвитку України? Зрозуміти це непросто, а тому у відповідях на це питання є 

багато невірних підходів. Зокрема, на політично-публіцистичному рівні 

зниження природного приросту, яке стало основним чинником такої 

демографічної ситуації, часто однобічно і поверхово пов’язують лише із 

зниженням добробуту населення. Хоча насправді, як відомо, найвищі 

показники природного приросту характерні якраз для найбідніших 

слаборозвинутих держав. І саме вони й забезпечили в останні десятиліття 

демографічний вибух у світі. І добробут українців попри різні негативні 

економічні тенденції за останні десятиліття все одно зростав порівняно з 

«радянськими» часами.  

Показовим є ще один суттєвий момент: кількість населення впродовж 

останніх 20–25 років зменшилася практично в усіх пострадянських та 

посткомуністичних державах. У деяких, навіть економічно більш 

благополучних, ніж Україна, державах, зокрема, Литві, навіть на більший 

відсоток, ніж в Україні. Але в більшості цих держав кількість населення 

зменшувалася найбільше внаслідок від’ємного міграційного приросту, тобто 

еміграції, водночас в Україні – насамперед через неухильне зростання 

від’ємного природного приросту, тобто внаслідок депопуляції населення. 

Тому, щоб розібратися в демографічних проблемах України, треба з’ясувати, 

коли і чому в Україні розпочалися процеси депопуляції? 

Отже, як свідчить об’єктивний ретроспективний аналіз демографічних 

показників, більшість передумов депопуляції (природного скорочення) 

населення України склалися ще у 70-80-ті роки минулого століття, коли 

фактично і розпочався складний демографічний перехід від традицій великої 

сім’ї на модель «одна сім’я – одна дитина». Це об’єктивний процес, 

характерний для індустріальних урбанізованих суспільств. В Західній Європі 

демографічний перехід розпочався ще в першій половині ХХ ст. і завершився в 

повоєнний період. В Україні тенденції демографічного переходу поєдналися з 

різними прорахунками соціальної політики тодішнього СРСР, що, зокрема, 

проявилося в негативному ставленні до сільської місцевості загалом, політиці 

дискримінації в соціально-економічному відношенні так званих 

«неперспективних сіл», пропаганді ідей концентрації виробництва у великих 

центрах. Симптоматичним у цьому аспекті став той факт, що коефіцієнт 

природного приросту в сільській місцевості України уже з 1979 року став 

від’ємним, тобто кількість померлих перевищила кількість народжених. Такі 
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тенденції намітилися найбільше в тих регіонах, де через непродуману 

соціально-економічну політику молоде населення сільської місцевості 

«ввібрали» такі великі агломерації, як Київська і Харківська (Чернігівська, 

Сумська, Полтавська області), закладаючи передумови обвального старіння 

сільського населення і відповідно різкого зменшення народжуваності, що і 

стало основним чинником демографічної кризи в цих регіонах. Позначились 

тут і демографічні втрати 30-х і 40-х років минулого століття внаслідок 

голодомору та політичних репресій, а також масовий виїзд молоді на т. зв. 

новобудови п’ятирічок.  

Наростання несприятливих демографічних тенденцій наприкінці 70-х 

років ХХ ст. призвело до того, що уже в 1980 році коефіцієнт природного 

приросту не лише сільського населення, а й сумарно сільських і міських 

мешканців п’яти областей (Вінницької, Полтавської, Сумської, Черкаської, 

Чернігівської) став від’ємним. У 1985 році до цих областей додалась 

Кіровоградська, а природний приріст фактично усіх регіонів невблаганно 

знижувався. У 1990 році природний приріст став від’ємним майже в половини 

областей, а його сумарне значення становило лише 0,6 ‰. Отже, природне 

скорочення населення на початку 90-х років стало не результатом 

територіально-політичних змін, а об’єктивним наслідком демографічного 

переходу та соціальної політики щодо сільського населення в колишньому 

СРСР. Разом з тим, у західних областях, з огляду на більш оптимальну вікову 

структуру населення, насамперед сільського, нижчий рівень урбанізації, 

коефіцієнт природного приросту ще тривалий час залишався додатнім.  

Негативні тенденції відтворення населення, які намітилися ще у 80-і роки 

минулого століття, поглибилися в результаті трансформаційної економічної 

кризи 90-х років, спричиненої вибором вкрай невдалої моделі переходу від 

командно-адміністративної економіки до «дикого» ринку, яка призвела до 

руйнування значної частки промислового потенціалу та розвалу 

сільгоспвиробництва. Але безпосередньо розглядати економічний спад як 

основний чинник демографічної кризи аж ніяк не можна. Мова йде лише про 

певні накладання економічних негараздів на соціальні, а відтак і демографічні, 

поглиблюючи уже існуючі негативні процеси. Зокрема, це стосується 

зменшення кількості шлюбів і різкого зростання кількості розлучень, 

збільшення віку вступу в шлюб. Економічні негаразди помітно вплинули на 

другу, після природного скорочення, складову загального зменшення кількості 

населення України – формування від’ємного сальдо зовнішніх міграцій. 

Внаслідок від’ємного сальдо міграцій людність України знизилася на 1,221 

млн. осіб, що становить близько 12,4 % від загальних обсягів скорочення 

населення держави. Але реально міграційні втрати є більшими, а відповідно й 
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демографічні загалом, адже значна частина мешканців України, які виїхали на 

заробітки, вже прийняли рішення про неповернення в свою країну на постійне 

проживання. 

Згідно з офіційними даними на сьогодні в державі загалом зберігається і 

від’ємний природний приріст, і поступове старіння населення, і дуже високий 

рівень незрівноваженості статевої структури населення (жінки 53,7%, чоловіки 

46,3%). Але чи не найбільшим соціально-економічним лихом, що продовжує 

негативно позначатися на різних аспектах відтворення населення, є величезний 

обсяг закордонного заробітчанства (не менше 5 млн осіб), яке через 

катастрофічну ситуацію в реальному секторі економіки, є на сьогодні одним з 

основних джерел виживання для більшої частини українського суспільства. 

Тобто наявними є низка ознак, які свідчать про демографічну небезпеку 

загальнонаціонального масштабу.  

Чи можливо в сучасних умовах усунути всі негативні тенденції 

демографічного розвитку? На жаль, ні. Але призупинити можна. При цьому 

треба розуміти, що змінити становище на краще можна буде лише за умови 

добре продуманої демографічної політики з використанням соціально-

економічних механізмів та засобів інформаційного впливу. Очевидно, що таку 

політику спроможна проводити держава, яка перебуває у фазі позитивної 

динаміки соціально-економічного й політичного розвитку, бо в умовах спаду 

обсягів виробництва і зменшення робочих місць, деіндустріалізації, 

політичного розбрату призупинити негативні демографічні тенденції буде 

практично неможливо. Треба також усвідомити, що аграрна держава, яка 

вирощує лише пшеницю, соняшник і ріпак аж ніяк не буде в змозі проводити 

якусь конструктивну демографічну політику, забезпечуючи життєдіяльність не 

більше 10-15 млн. осіб, а решта громадян будуть приречені на постійну чи 

тимчасову еміграцію за кордон в пошуках роботи. Зрештою, цього й 

добиваються різні недоброзичливі до України середовища.  

З огляду на те, головною соціально-демографічною проблемою є 

призупинення трудової міграції, то тут очевидним є те, що її можна вирішити 

лише забезпечивши створення в Україні нових робочих місць. При цьому треба 

розуміти, що в умовах порівняно високого рівня урбанізації (близько 70 %) це 

реально можливо лише на основі нової індустріалізації, відкинувши ілюзію про 

можливу провідну роль деяких галузей сфери послуг, наприклад, туризму. 

Тобто такі галузі також треба розвивати, але мати на увазі, що вони у змозі 

забезпечити роботою лише кілька відсотків працездатного населення. 

Економічне піднесення і створення робочих місць суттєво обмежить й 

міграцію молоді задля здобуття вищої освіти у сусідніх державах, яка зараз 

активно підштовхується різними тіньовими способами. На жаль, поки що з 
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боку українських урядів в останні роки не те, що не видно було якихось кроків 

до активізації демографічної політики в нашій державі, але й не було помітно 

розуміння сутності та обсягів проблеми.  

 

 

2.5. Чи буде проведено нарешті всеукраїнський перепис населення? І 

яким він мав би бути? 

18 серпня 2018 року 

 

Восени минулого року Кабмін України знову ухвалив розпочати 

підготовку до всеукраїнського перепису населення, який, на думку урядовців, 

мав би бути проведений десь у 2020 році. Очевидно, що це дуже запізніле 

рішення, оскільки останній такий перепис був аж в 2001 році, а наступний, з 

огляду утверджену в світі періодичність переписної справи в 10 років, мав би 

бути проведений у 2011 році. Але на той час український істеблішмент, 

безнадійно заклопотаний перманентними виборами, проведення перепису 

просто проігнорував. Тобто, про періодичність переписів, яка дуже потрібна 

для зіставлення інформації і визначення динаміки різних явищ, в Україні 

говорити нема підстав. Але так чи інакше, провести перепис дуже потрібно. Як 

з огляду на те, що через окупацію Росією Криму і частини Донеччини в Україні 

різко змінилася демографічна та соціально-економічна ситуація, так і через 

потребу мати більш детальну інформацію для здійснення деяких напрямів 

державної політики. Але для того, щоб перепис дійсно був ефективним, 

важливо визначитись з його методологію. І тут є кілька тривожних моментів. 

Насамперед треба позбутися старих совкових підходів, які суттєво позначився 

на переписі 2001 року.  
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2.6. Драматична доля, соціально-демографічні параметри та 

геополітичний потенціал етнічно українського населення в сусідніх 

державах 

6 серпня 2021 року  

 

Суперечності становлення Державного кордону України, тривалі процеси 

еміграції українського населення з політичних та економічних мотивів 

зумовили наявність великої кількості етнічних українців поза межами держави 

Україна. Найгірше, що процеси еміграції української людності не лише не 

припинилися, але й посилюються в сучасних умовах. З огляду на історичні та 

політичні передумови усе середовище зарубіжнного українства можна 

поділити на дві групи: 1) автохтонне етнічно українське населення, що 

проживає (чи проживало) в межах історичних етнічно українських регіонів чи 

на етнічно змішаних територіях; 2) українська діаспора („діаспора” – з грецької 

„розсіяння”, „розпорошення”) – етнічні українці та особи українського 

походження в інших країнах світу, які з різних причин емігрували або були 

виселені з етнічної батьківщини. Складною і драматичною є доля обох цих 

груп, які так чи інакше потрапляли в політично чуже середовище і були та є 

понині змушені пристосовуватись до малосприятливих соціально-економічних 

умов.  

Визначити кількість та вікову структуру автохтонного українського 

населення в межах історичних етнічно українських регіонів, які опинилися в 

складі сусідніх держав, є методично доволі складно, адже сусідні політичні 

режими впродовж майже всього післявоєнного періоду різною мірою 

проводили деструктивну етнополітику, спрямовану на пряме руйнування чи 

розмивання ареалу суцільного розселення етнічних українців, використовуючи 

і репресивні методи (депортації населення, заборони організації культурного 

життя), й ідеологічні (обґрунтування проектів „неукраїнськості” великих груп 

населення, що проявилося, зокрема, у трактуванні як нібито окремих народів 

українців-лемків у Польщі та Словаччині, українців-гуцулів у Румунії). Цим 

завданням була підпорядкована й організація статистики етнонаціональних 

взаємин або її принципове непроведення. Через відсутність переписів або їхню 

недосконалість, наявність цілих генерацій, що народилися у змішаних шлюбах, 

українська громадськість зазвичай схильна перебільшувати кількість 

зарубіжних українців, об’єднуючи в одну спільноту осіб, які мають українську 

самосвідомість чи самосвідомість свого українського походження і вже цілком 

денаціоналізовані групи населення, зовсім не закорінені в українську традицію, 

українське походження яких підтверджують лише архівні матеріали.  
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Найбільші ареали компактного розселення зарубіжних етнічних українців, 

які є автохтонним населенням на цих територіях, через несправедливі 

передумови державно-політичного розмежування опинилися в складі 

Російської Федерації. Історичними регіонами теперішньої Росії, де ще в першій 

половині ХХ ст. більшість становило українське населення, була Кубань та 

Східна Слобожанщина. Чимало українців проживало й в межах українсько-

російського етнічного пограниччя в Північній Чернігівщині, на історичній 

Стародубщині, а також на Дону та на Ставропіллі. За переписом 1926 року на 

Кубані було 1 млн. 674 тис. українців, а їхня частка становила 47,1%. Близько 

41% населення становили росіяни. В західній частині Кубані частка українців 

досягала 70%. Порівняно значна віддаленість від історичних українських 

районів та центрів національно-культурного розвитку визначила й деякі 

специфічні риси ідентифікації українців Кубані. Зокрема, через недостатність 

національної інтелігенції повільно формувалася національна самосвідомість, 

зате широко утверджувалася станова самоназва «козак», як особливий етнонім, 

а також станова (козацька) самосвідомість як своєрідний еквівалент 

етнонаціональної. Звідси і розуміння своєї відрубності від росіян, і станова 

солідарність з іншими козацькими формуваннями, і водночас усвідомлення 

свого українського походження, але лише здебільшого етнографічна 

поєднаність з українством у широкому розумінні. Тобто у першій чверті ХХ ст. 

кубанські українські козаки мали усі ознаки субетносу українського народу. 

Після хвилі піднесення в 30-ті роки ХХ ст. усі україномовні культурно-освітні 

заклади були ліквідовані, почала проводитись широкомасштабна політика 

русифікації населення Кубані і його офіційне трактування як росіян. Це не 

могло не вплинути на етнодемографічну ситуацію. Зокрема, уже перший 

повоєнний перепис населення (1959 р.) виявив різке зниження і абсолютної 

кількості (лише 145,6 тис.), і питомої ваги (до 3,9%) українців. Передостанній 

перепис населення в Росії 2002 року зафіксував в Краснодарському краї лише 

131,8 тис. українців, а останній російський перепис  2010 року – лише 83,7 тис. 

українців. Це у великій більшості іммігранти з України повоєнного періоду. А 

нащадки давніх українців Кубані уже здебільшого визнають себе росіянами. 

Але, незважаючи на це, населення Кубані українського походження все ж 

усвідомлює свою „інакшість” щодо росіян. Є тут і вияви української 

самосвідомості, зберігаються деякі етнографічні особливості, пісенний 

фольклор. Відроджується і становий козацький патріотизм, але Кремль активно 

прагне скерувати його у великодержавницькому, а певним чином і в 

антиукраїнському,  напрямі.  

Негативні для українства етнокультурні процеси простежується і у межах 

Східної Слобожанщини (прикордонні райони сучасних Бєлгородської і 
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Курської областей, південні райони Воронезької області). За переписом 1926 

року тут проживало 2 млн. 970 тис. етнічно українського населення на площі 

понад 40 тис. км². В 2002 році в трьох областях (Курській, Бєлгородській та 

Воронезькій) нарахували лише понад 150 тис. українців, у 2010 році – лише 

близько 99 тис. Ще більшою мірою кризовий стан української етнічності 

проявляється в межах історичної північної Чернігівщини (південь сучасної 

Брянської області). Перепис населення 2002 року зафіксував лише 20 тис. 

українців в Брянській області, у 2010 – лише понад 13 тис. осіб (це також 

переважно новітні вихідці з України), засвідчуючи тотальну асиміляцію давніх 

українських поселень у сільській місцевості.  

Автохтонне населення етнічно українського походження в складі Білорусі 

проживає в теперішній Брестській області. Територія його компактного 

розселення становить близько 27 тис. км². Враховуючи з певними поправками 

дані польського перепису 1931 року на цій території проживало понад 700 тис. 

українців, які становили тут понад 76% від усього населення. Особливості 

проживання в межах Полісся, де позначалися й білоруські мовні впливи, 

слабка втягнутість на той час в українське культурно-політичне життя 

зумовили порівняно невисокий рівень української етнонаціональної 

самосвідомості і поширеність регіональної та етнографічної ідентичностей 

(«поліщуки», «тутейші»), хоча усі провідні етнологи, дослідники Полісся, 

однозначно вказували на його український етнокультурний характер. Але після 

приєднання у 1939 році Західного Полісся (Берестейщини і Пінщини) до 

Білоруської РСР усе місцеве населення в офіційних документах було 

потрактоване як білоруси. Не відбулося суттєвих змін і в сучасній Білорусі, 

хоча фактично автохтонні мешканці цього краю білорусами себе не 

вважають. Білоруський перепис населення 1999 року також не забезпечив 

об´єктивної самоідентифікації місцевого населення, зафіксувавши у Брестській 

області лише 57 тис. українців, у тому числі в сільській місцевості – лише 

понад 20 тис., що мало відповідало реальній ситуації. Згідно з білоруським 

переписом  2009 року ситуація в цьому регіоні щодо української присутності 

ще гірша: лише 40 тис. етнічних українців загалом, у сільській місцевості - 

понад 15 тис. Авторитарний білоруський режим фактично заборонив діяльність 

всіх українських громадсько-культурних товариств в межах Берестейщини. 

Особлива ситуація щодо географії українців склалася після Другої світової 

війни в Польщі, де українське населення відзначалося високою 

самосвідомістю, дещо нижчою лише на Лемківщині та Підляшші. Після 

офіційного міждержавного розмежування і виселення в УРСР близько 490 тис. 

українців з українських етнічних територій (понад 19 тис. км²), тут ще 

залишалося понад 250 тис. етнічно українського населення. У 1947 р. 
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польський комуністичний режим провів масову депортацію автохтонного 

українського населення Холмщини, Надсяння, Лемківщини у західні райони 

Польщі під назвою операція ”Вісла”. За офіційними даними, очевидно 

заниженими, в північні та західні воєводства Польщі, звідки раніше було 

переселено автохтонне німецьке населення, польський комуністичний режим 

депортував понад 140 тис. українців (понад 95 тис. з Ряшівського воєводства і 

близько 45 тис.– з Люблінського). Найбільше українців опинилося в 

Ольштинському (понад 55 тис.), Щецинському (понад 48 тис.), Вроцлавському 

(понад 21 тис.), Познанському (понад 8 тис.) та Гданському (близько 7 тис.) 

воєводствах. В межах української етнічної території залишилося кілька 

десятків тисяч українців, найбільше на північному Підляшші, де через 

порівняно невисоку самосвідомість місцеве, переважно українське, населення 

було віднесено до білорусів. Депортованих українців влада розселяла 

максимально розпорошено: по дві-три родини в одне, віддалене від 

адміністративного центру, село периферійних повітів (причому в межах повіту 

не мало бути більше 10% українців). Пропагувалися ідеї принципової 

відмінності лемків від решти українського народу. На розмивання української 

ідентичності працювала й офіційна статистика, яка не фіксувала 

етнонаціональну приналежність населення. Отже, в сучасних умовах більшість 

українського населення в Польщі фактично живе в умовах діаспори. Непросто 

з’ясувати і його кількісний склад. Проведений у 2002 році перепис населення в 

Польщі зафіксував загалом лише 36,8 тис. українців (31 тис. власне українців і 

понад 5,8 тис. лемків). Найбільше – у Вармінсько-Мазурському воєводстві 

(понад 12 тис.), Дольношльонському (понад 4,9 тис.), Західнопоморському 

(понад 4 тис.). Згідно з офіційними матеріалами понад 3 тис. українців 

проживає у прикордонному з Україною Підкарпатському воєводстві, і лише 

699 українців – у Люблінському. Такі дані перепису викликали поважні 

сумніви, адже попри жорстку насильну асиміляцію в умовах несприятливого 

розселення, природну асиміляцію через змішані шлюби, еміграцію значної 

частини українців впродовж 80-х, 90-х років ХХ ст. на Захід, все ж таке 

багатократне зменшення кількості українців (у 6-8 разів) є неправдоподібним. 

Очевидно, що частина українців під час перепису з недовірою сприйняла таку 

незвичну постановку питання, побоюючись нової дискримінації, а також не 

зовсім добросовісно спрацювали виконавці перепису, особливо на Підляшші. 

Тому можна припустити, що вказані у переписі числа – це лише кількість 

українців з високим ступенем національної самосвідомості, які не побоялися 

виявити свою ідентичність. Це підтвердив і перепис 2011 року, згідно з яким 

кількість українців несподівано зросла до 48 тис. Але попри низку негативних 

моментів українське населення Польщі все ж виявляє значною мірою і досить 
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високу самосвідомість, і соціально-культурну активність, яка проявляється у 

створенні та діяльності громадських організацій, найбільшою з яких є 

достатньо політично впливове «Об’єднання українців у Польщі».  

Суттєвим чинником подальшого становлення української громади в 

Польщі може стати наявність великої кількості українських заробітчан, 

чисельність яких за деякими оцінками досягає 2 млн. осіб. Більшість 

українських трудових мігрантів працює сезонно, забезпечуючи економічно свої 

родини. Проте деяка частина прийняла рішення про неповернення в Україну, 

розширюючи середовище української діаспори. Це сумний факт. Але з іншого 

боку важливо, щоб цим людям було вигідно самоорганізуватися та інтегрувати 

в українське громадсько-культурне життя. Це можливо за умови захисту 

українськими громадськими організаціями соціально-економічних прав 

заробітчан. Консолідація «старої» та «нової» українських діаспор може 

забезпечити не лише її зміцнення, але й зростання впливовості. Значну роль в 

цих процесах мали б зіграти українські церкви.   

Важливе місце серед територіальних груп зарубіжних українців займали й 

займають українці на території сучасної Словаччини. Смуга розселення 

українського автохтонного населення в межах Словаччини, площею 3,5 тис. 

км², простягається вузьким клином від кордону з Україною вздовж Підкарпаття 

на захід аж до р. Попрад. У 1930 році на цій території проживало близько 90 

тис. українців (понад 73% від усього населення). Українці становили більшість 

у понад 200 селах. Але тенденції сучасного демографічного та соціально-

культурного є переважно негативними. Насамперед за післявоєнний період не 

лише не спостерігалось розширеного відтворення демографічного потенціалу 

українського населення, а навпаки, відбулося різке зменшення його кількості. 

Так, за словацьким переписом 1991 року в Словаччині проживало близько 31 

тис. українців, з них майже 17 тис. вже ідентифікували себе як русини і лише 

близько 14 тис. як українці. У 2011 році кількість тих, хто ідентифікував себе 

як українці зменшилася до 7,4 тис. осіб, а тих, хто визнає себе русинами – 

зросла до 33,5 тис. осіб. Така несприятлива етнодемографічна ситуація 

зумовлена різними чинниками. Зокрема, після закінчення Другої світової війни 

за ініціативою чехословацької влади кілька тисяч осіб українського 

походження переселилися в історичну Судетську область, звідки раніше було 

переселено німців. Унаслідок природних процесів урбанізації близько 5 тис. 

українців мігрували в Прагу, ще 10 тис. – в інші великі чеські міста. Але 

найбільші демографічні втрати пов’язані з асиміляцією етнічно українського 

населення, яку пришвидшила ліквідація у 1950 році греко-католицької церкви. 

Негативну роль зіграла інерція москвофільських впливів, які в сучасних умовах 

трансформувались в т. зв. русинський рух, котрий, спекулюючи на поширенні 
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самоназв «русини», «руснаки», порівняно пізнішому утвердженні самоназви 

українці, заперечує пов’язаність місцевого населення цього краю з українським 

народом, наполягаючи на його особливому етнічному статусі та походженні. 

Русинський рух усіляко підтримує словацька влада, розуміючи, що 

відокремлення від української традиції призведе до обвальної словакізації, що, 

зрештою, і простежується в сучасних умовах. Паралельно з такими 

ідеологічними деструктивними діями згортається шкільництво українською 

мовою, закриваються (або передаються під опіку організацій русинсько-

антиукраїнського спрямування) інші культурні заклади.  

Основною організацією українців Словаччини є «Союз русинів-українців 

Словацької Республіки», який зберігає ще інтелектуальний потенціал, 

об’єднуючи письменників, науковців, журналістів, але потребує молодіжного 

поповнення, церковної підтримки. Водночас в Словаччини зростає кількість 

трудових мігрантів, студентів, які поки що мало інтегровані в українське 

життя.  

В складі Румунії автохтонне етнічно українське населення компактно 

проживає в двох історичних прикордонних регіонах – Мараморощині та 

Південній Буковині (повіт Сучава). Ще у ХІХ ст. частина українців із 

Закарпаття та Галичини переселилася в історичну область Банат (зараз тут 

згідно з офіційним переписом населення налічується близько 15 тис. 

українців). А давні козацькі поселення у Добруджі зберігаються з кінця ХVІІІ 

ст. За приблизними оцінками на території сучасної Румунії у повоєнні роки 

проживало не менше 150 тис. українців. Але впродовж 60-х, 80-х років 

минулого століття тоталітарний комуністичний режим посилив асиміляційний 

тиск, зокрема, масово закривались українські школи, класи, згорталася інша 

національно-культурна інфраструктура, особливо в Південній Буковині. Отже, 

загальна кількість українців в Румунії за офіційними даними на 1992 р. 

становила 66,8 тис. осіб, у 2011 році – 51,7 тис. осіб. Основним районом 

розселення українців є Мараморощина (площа ареалу становить 0,7 тис. км²), 

де проживало за матеріалами перепису близько 31 тис. українців (60,4% від 

усієї кількості українців Румунії). Українці Мараморощини за основними 

етнографічними ознаками найбільше споріднені з гуцулами Рахівського району 

Закарпатської області, відзначаючись порівняно вищою етнонаціональною 

самосвідомістю від інших груп українського населення. Іншим районом 

компактного розселення автохтонного українського населення є повіт Сучава 

(історична Південна Буковина). За даними останнього румунського перепису 

2011 р. тут проживало лише понад 6 тис. українців.  

Українське громадсько-культурне життя в Румунії комуністичних часів 

було під жорстким ідеологічним пресом. Після вступу цієї держави до ЄС 
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ситуація суттєво покращилася (виходить українська преса, є один представник 

в парламенті, діють громадські організації (Союз українців Румунії, 

Демократичний союз українців Румунії), але потенціал української громади 

послаблює еміграція молоді на Захід.  

Українці в Молдові живуть як компактно в прикордонних з Україною 

районах, насамперед у Придністров’ї та північній частині, так і розпорошено – 

в Кишиневі й інших містах центральної Бессарабії та у сільській місцевості. 

Сучасні демографічні параметри українського населення окреслити непросто, 

адже сама держава є територіально-розділеною. За переписом 2014 року частка 

етнічних українців в Молдові (без Придністров’я) становила 6,6 % від усього 

населення, у самопроголошеній Придністровській республіці – 28,8%. 

Найбільшою є їхня питома вага в Рибницькому районі (понад 45%), 

Кам’янському – понад 42 %., Тираспольській міськраді (понад 33%).  

Українська громадськість Молдови представлена багатьма організаціями, 

але така розпорошеність не сприяє консолідації та зростанню впливовості.  

Разом з тим зарубіжне українство може певним чином долучитися і до 

зміцнення позицій нашої держави в зарубіжному світі, але за умови 1) 

розуміння того, що і поступальний розвиток української нації в Україні, і самої 

української держави потребує тісної взаємодії з українським середовищем поза 

межами України в духовно-культурній, соціально-економічній та 

організаційно-політичній сферах; 2) активної державної геополітики, 

спрямованої на організаційне зміцнення зарубіжного українства, перетворення 

його у впливового провідника українських геополітичних та геоекономічних 

інтересів.  

 

 

2.7. Демографічний потенціал та соціально-політичне становище 

української діаспори 

13 серпня 2021 року 

 

Зважаючи на негативні тенденції етнодемографічного розвитку 

українського населення в прикордонних районах сусідніх з Україною держав, 

ядром зарубіжного українства є на сьогодні українська діаспора, тобто етнічні 

українці та особи українського походження в інших країнах світу, які з різних 

причин емігрували або були виселені з етнічної батьківщини. На жаль, 

еміграція українців зі своєї батьківщини продовжується, що є результатом 

тривалого погіршення економічної ситуації в державі та має різнобічні 

негативні наслідки, зумовлюючи, зокрема, величезні соціально-демографічні 

втрати українського народу. 
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Суспільно-політична роль українських емігрантів є особливо важливою, 

адже тривалий час саме українська діаспора в часи недержавності була 

активним провідником боротьби за політичну самостійність України. Також 

суттєвою була і є економічна допомога з боку українських емігрантів чи їхніх 

нащадків своїм рідним, а відтак усьому українському суспільству. Але не менш 

значущим може бути той факт, що організовані групи українства у перспективі 

можуть надавати державі Україна більш суттєву підтримку в інформаційній, 

соціально-економічній, політичній та культурній сферах через впливи на різні 

середовища країн свого теперішнього проживання. 

Разом з тим, треба розуміти, що кризові вияви української етнічності і 

негативні етнодемографічні процеси простежуються і в середовищі діаспори з 

огляду на об’єктивні процеси асиміляції в умовах потужного інформаційного 

тиску, але у деяких діаспорних територіальних групах більш помітною є роль 

консолідуючих верств, що забезпечують збереження традицій організованого 

національно-культурного життя.  

Своєю чергою кризовий стан української етнічності, основними ознаками 

якого є втрата міжпоколінних культурних зв’язків і відповідно різке 

уповільнення процесів відтворення української етнічності, є наслідком значної 

акультурації в інонаціональне середовище, розмивання чи звуження до 

побутового рівня етнонаціональної ідентичності. Отже, зважаючи на різний 

ступінь етнонаціональної самосвідомості, в середовищі української діаспори 

можна виділити такі групи: 1) консолідуючі верстви з високим ступенем 

усвідомлення своєї української ідентичності; 2) верстви, що усвідомлюють 

своє українське походження, відчувають духовний зв’язок з історичною 

батьківщиною, але вже тісно інтегровані (культурно і політично) в суспільство 

країни проживання; 3) переважно асимільовані групи, які дотримуються 

деяких українських релігійних та побутових традицій; 4) цілком 

денаціоналізовані групи, які, однак, ще можуть зберігати пам´ять про своє 

українське походження; 5) українські емігранти останньої хвилі, які зберігають 

українські культурні риси, але орієнтовані насамперед на вирішення своїх 

нагальних економічних проблем і не інтегровані в українські громадські 

об’єднання. Співвідношення цих груп у різних країнах та на різних 

континентах суттєво відрізняється. Тому дослідження демогеографічних 

параметрів зарубіжного українства мусить поєднуватись із етносоціальним 

аналізом, тобто вивченням співвідношень в етнічно українському середовищі 

різних соціальних верств, які впливають не лише на соціальний, але й на 

демографічний розвиток.  

Отже, всіх українців у діаспорі, враховуючи історико-географічні 

передумови переселення та формування культурного середовища, умовно 
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можна поділити на діаспору в країнах колишнього Радянського Союзу 

(поширеним є її означення як „східна діаспора”) та діаспору в інших державах 

(традиційна умовна назва – „західна діаспора”).  

В історичному, демографічному й у соціально-політичному аспектах 

ядром західної української діаспори є українці Північної Америки (США та 

Канади). З приблизно 3,6 млн українського населення у західній діаспорі на ці 

країни припадає не менше 60%. Особливо вагома роль у загальноукраїнському 

національному розвитку і водночас в суспільстві країни проживання належить 

українцям Канади. Згідно з канадським демографічним обстеженням 1986 року 

в Канаді проживало понад 961 тис. осіб українського походження, з яких понад 

420 тис. народилися в українських сім’ях, а понад 541 тис. в сім’ях, де лише 

один з батьків українець. Порівняно з даними переписів 1971 та 1981 років, які 

зафіксували відповідно понад 580 і близько 755 тис. українців Канади, можна 

зробити висновок про суттєве зростання кількості осіб українського 

походження. Канадський перепис 2011 року також зафіксував подальше 

зростання кількості етнічних українців в Канаді (до 1 млн. 251 тис. осіб, ). 

Позитивна динаміка кількості українського населення пов’язана із 

поліпшенням методики перепису, а також із додатним сальдо, дещо вищим 

природним приростом та зростанням української імміграції. Зростала 

впродовж цього періоду й частка українців щодо всього населення Канади: з 

2,7% у 1971 році, до близько 3,9% у 2011 році. Разом з тим, упродовж цього 

періоду відбувалося зменшення кількості українців, які народилися у 

моноетнічних сім’ях, що закладає передумови їхньої подальшої суттєвої 

природної асиміляції.  

Попри селянське походження перших хвиль українських іммігрантів до 

Канади на сьогодні вже близько 80% українського населення проживає у 

містах. Найбільшою є концентрація абсолютної кількості українців в 

Едмонтоні (понад 93 тис.), Вінніпегу (близько 99 тис.), Калгарі (близькл 82 

тис.), Торонто (близько 65 тис.), Ванкувері (близько 85 тис.). Змінився суттєво 

й соціальний склад українського населення, більшість якого належить до т. зв. 

середнього класу (менеджери, службовці, юристи, лікарі, вчителі, працівники 

торгівлі, висококваліфіковані робітники промисловості). Є особи українського 

походження й на найвищих щаблях канадської влади.   

Більшість українців Канади розселено в провінціях Альберта, Британська 

Колумбія, Манітоба, Онтаріо, Саскачеван. Завдяки політичній еміграції, 

широкому прошарку культурної інтелігенції та релігійним організаціям в 

Канаді функціонує велика кількість українських громадських організацій 

(політичних, молодіжних, фахових, жіночих та ін.), забезпечуючи різноманітні 

інтереси, масштабність та цілісність етнокультурного середовища. І завдяки 
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цьому саме в Канаді українська діаспора має найбільший вплив на політику 

цієї держави, у тому числі й на зовнішню. 

Співмірним з канадсько-українським є демографічний потенціал 

українського населення в Сполучених Штатах Америки. В цій країні 

етнокультурну ідентичність та походження можна визначити лише приблизно 

за соціально-демографічними дослідженнями. Тому різними є і дані щодо 

кількості українського населення. Отже, кількість усіх вихідців з України у 

Сполучених Штатах, включаючи і нову хвилю іммігрантів, становить понад 1 

млн. осіб. Порівняно з Канадою, питома вага населення українського 

походження у США є значно меншою (близько 0,3 %) і має тенденцію до 

зниження. Попри те, що українське населення розселене досить компактно, 

передумови збереження його мовно-культурної самобутності є тут, порівняно з 

Канадою, дещо складнішими, адже інформаційно-інтеграційний тиск 

американського способу життя, американських цінностей є надто потужним. А 

загалом американська модель культури меншою мірою передбачає збереження 

культурної самобутності різних етнічних груп. Тому ступінь володіння 

українською мовою серед населення українського походження в США є 

нижчим ніж у Канаді. 

За весь період перебування в США українська громада здійснила великий 

соціально-економічний прогрес: якщо перші поселенці знаходились на 

найнижчих щаблях соціальної драбини, то сучасна генерація за рівнем доходів, 

ступенем освіченості є на середньому рівні. Серед населення українського 

походження значна частка юристів, вчителів, лікарів, службовців, 

кваліфікованих робітників. Значно менше українців лише у сфері великого 

бізнесу, що помітно знижує їхній соціально-політичний вплив. Основним 

районом розселення населення українського походження в США є північний 

схід. Близько половини українців проживає в Пенсільванії, Нью-Йорку, Нью-

Джерсі, де вони займають найвищу частку серед всього населення. Чисельні 

громади українців є у штатах Мічиган, Огайо, Коннектикут, Індіана. В усіх 

центрах розселення українці створили свої культурно-духовні та освітні 

центри, громадські осередки. На загально-американському рівні діє велика 

кількість політичних, професійних, жіночих, молодіжних, соціально-релігійних 

організацій, які об’єднують групи українців різної політичної орієнтації, різних 

вікових та соціальних інтересів. Українці США є політично активними, але 

їхній вплив на американський політичний істеблішмент є обмеженим. 

На материку Південної Америки найбільша українська діаспора 

сформувалася в Аргентині та Бразилії. Невеликі групи населення українського 

походження проживають у Венесуелі, Парагваї та Уругваї. Більш 

організований характер має українське етнокультурне життя в Аргентині, де 
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проживає близько 100 тис. осіб українського походження. Основу української 

громади становлять нащадки перших поселенців – сучасні фермери в 

провінціях Місіонес, Чако, Сантьяго дель Естеро та Мендоса. Близько третини 

населення українського походження живе в столиці Буенос-Айресі та 

столичній провінції. Освітній рівень української діаспори загалом відповідає 

загальнодержавним параметрам. Значну роль у просвіті українського 

населення, у т. ч. й у вивченні української мови, відіграють чернечі чини греко-

католицької церкви (дві треті української громади – греко-католики). 

Впродовж усього періоду проживання в цій країні українське населення 

створило чимало культурних і політичних інституцій, хоча на сьогодні 

спостерігається спад в його громадській активності і відповідно прискорена 

асиміляція та зниження демографічного потенціалу. 

За найбільш виваженими оцінками чисельність української діаспори в 

Бразилії становить близько 100 – 120 тис. осіб, хоча уже цілком асимільованих 

вихідців з України, які народилися в Бразилії у змішаних шлюбах, є значно 

більше (до 500 тис.). Найбільше українців проживає в районі міста 

Прудентополіс (штат Парана). Значно складніші соціально-економічні умови 

бразильської дійсності не сприяли соціально-культурному піднесенню. Вихідці 

здебільшого з селянського середовища–українці в Бразилії і сьогодні 

приблизно на 80% зайняті в аграрному секторі господарства. Це значною 

мірою зумовлює дещо нижчий від середніх значень освітній рівень і рівень 

доходів, знижує економічні можливості організації культурного життя, 

обмежує етнодемографічні перспективи.  

Після Другої світової війни сформувалася українська діаспора і на 

найбільш віддаленому материкові – в Австралії. Кількість громадян 

українського походження в Австралії становить близько 38 тис. осіб. Більшість 

української етнічної групи проживає у великих містах південно-східної 

Австралії – Аделаїді, Сіднеї, Мельбурні, Канберрі. Попри дисперсне 

розселення, українська діаспора Австралії зуміла створити необхідні 

організаційні структури з метою забезпечення шкільництва на українській 

мові, наукового, культурного і релігійного життя, видання української преси 

тощо. Найбільша проблема української громади Австралії на сьогодні – це 

неухильне зростання середнього віку членів українських товариств та 

асиміляція молоді третього покоління.  

Найближче до історичної батьківщини є громади української діаспори в 

Європі. Найдавнішою такою групою є українці на території колишньої 

Югославії (в Боснії і Герцоговіні, Сербії (автономний край Воєводіна), 

Хорватії (історична область Славонія)). Ще донедавна кількість населення 

українського походження на цій території становила близько 60 тис. осіб, 
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однак, можна припустити, що внаслідок воєнних дій, руйнувань та жертв, а 

також у результаті еміграції їхня кількість на сьогодні є значно меншою. 

Ураховуючи відмінності історично-культурного розвитку, особливості 

формування своєрідної літературної мови, утвердження попередньої 

української історичної самоназви (русини), є підстави вважати, що вже у 

першій чверті ХХ ст. українське населення колишньої Югославії набуло рис 

окремого субетносу українського народу. Умови збереження його 

самобутності, з огляду на нові політичні кордони, погіршилися, але все ж 

помітною є його громадська воля до збереження культурної автономії і 

підтримування зв’язків з Україною.  

Помітне координуюче значення в українській західній діаспорі у другій 

половині ХХ ст. виконувала громада українців в Німеччині. Але через 

багатократне її зменшення внаслідок рееміграції (від понад 200 тис. в кінці 40-

х років до близько 25 тис. на поч. 90 років ХХ ст.), кризу деяких українських 

інституцій організаційні можливості українців Німеччини різко послабилися. В 

сучасних умовах спостерігається суттєве зростання кількості українського 

населення внаслідок припливу заробітчан та студентів з України, Польщі, 

Словаччини, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, частина яких виявляє 

бажання залишитися в цій країні. За деякими оціночними даними їхня кількість 

уже перевищила 100 тис. осіб. Основним осередком розселення легальних 

українців в Німеччині є південні землі Баварія й Баден-Вюртемберг. Менша 

частина української громади проживає в Гамбургу, Північній Рейн-Вестфалії, 

Нижній Саксонії. Найбільшим центром «старої» української громади є 

Мюнхен, а «нової» - Берлін. Інтеграція цих двох груп українства проходить 

складно. Тому попри наявність значної кількості українських громадських 

організацій в Німеччині відсутній єдиний центр, який координував би їхні дії. 

Тому поки що нема підстав ставити питання про впливовість етнічно 

українського чинника в політиці німецької держави  

Українська діаспора у Франції на сьогодні налічує близько 40 тис. осіб. 

Більшість її – це нащадки українських емігрантів 20–30 років, розселені в 

Парижі та інших великих містах і вже значною мірою асимільовані. Меншу 

групу становить післявоєнна політична еміграція, яка більше зберегла 

українську ідентичність. Однак, незважаючи негативні етнодемографічні 

тенденції (збільшення середнього віку, асиміляція) українська громада у 

Франції все ще зосереджує певний науково-освітній потенціал. З українськими 

громадами в Німеччині і Франції підтримують зв’язки значно менші групи 

населення українського походження в Австрії (близько 5 тис. осіб), Бельгії 

(понад 4 тис. осіб), Нідерландах (близько 1 тис. осіб). Менш пов’язаною з цим 

середовищем є невелика громада українців у Швеції (близько 2 тис. осіб). 
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Понад 35 тис. українців проживає у Великобританії. Українська громада 

тут почала формуватися переважно у післявоєнний період внаслідок масової 

імміграції учасників українського національно-визвольного руху, а тому 

вирізняються порівняно високим рівнем етнонаціональної самосвідомості та 

громадсько-політичної активності. Розселені українці у великих містах 

центральної Англії (Нотінгемі, Ковентрі), а також в Ланкаширі (Манчестер, 

Олдгам) та Йоркширі (Галіфакс, Лідс та ін.).  

Нова хвиля еміграції з України суттєво збільшила кількість українців в 

Італії й Ватикані (за деякими оцінками – до 250 тис. осіб). Достатньо 

продуктивно йдуть процеси самоорганізації української громади, головно щодо 

захисту своїх соціально-економічних прав та забезпечення культурно-освітніх 

потреб. Позитивним моментом є зближення з українськими релігійними 

осередками. Так само динамічно зростали впродовж останніх десятиліть 

українські громади в Іспанії (за приблизними оцінками налічує близько 100 

тис. осіб) та Португалії (понад 55 тис. осіб). Ці громади, сформовані 

переважно новітніми заробітчанами, також демонструють готовність до 

організованого українського національно-культурного життя задля 

забезпечення своїх основних потреб. Завдяки деяким діяльним особистостям 

позитивний приклад не лише соціально-культурної, але й політичної 

активності демонструє нова українська громада в Угорщині (налічує близько 10 

тис. осіб). Водночас рівень організованості і тим більше впливовості 

української громади в Чехії не відповідає її значній кількості (понад 150 тис. 

осіб).  

Східна українська діаспора за приблизним оцінками становить близько 3,5 

млн. осіб, які ідентифікують себе як українці. Не меншою є й кількість осіб 

українського походження, котрі ще можуть дотримуватись деяких українських 

традицій. Ядро східної української діаспори, близько 65% від її загальної 

кількості, – це українці в Росії. Згідно з даними перепису 2002 року в Росії 

проживало близько 2 млн 943 тис. українців (2% від усього населення 

Російської Федерації), а за останнім переписом 2010 року – 1 млн. 928 тис.  

Величезна більшість цього населення – це іммігранти з України вже новітніх 

часів (після Другої світової війни). Порівняно з 1989 роком абсолютна 

кількість українців зменшилася більше, ніж у 2,5 рази, а питома вага на 1,6 % (з 

3% до 1,4 %). Таке суттєве зниження лише частково можна пояснити 

зовнішніми міграціями та від’ємним природним приростом. Але все ж 

найбільшою мірою зменшення кількості українців в Росії відбулося внаслідок 

несприятливої політичної кон’юнктури та асиміляції.  

Українці в Росії проживають фактично у всіх регіонах. Найбільшою є їхня 

питома вага у північних та східних територіях, що, з одного боку, є наслідком 
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жорстокої етнополітики радянського режиму та, з іншого боку, засвідчує 

видатну роль українського населення в освоєнні цих сурових країв. Порівняно 

значним є представництво українців в російських столицях (Москві і 

Петербурзі), що може мати важливе значення і в організаційному, і в 

культурно-політичному аспектах. Зокрема, у Москві, не включаючи осіб 

українського походження, лише за офіційними даними проживає близько 150 

тис. українців, у Санкт-Петербурзі – понад 64 тис. українців.  

За соціальним складом більшість українського населення Росії – це 

переважно висококваліфіковані працівники. Є серед них представники 

великого бізнесу, науковці, діячі культури, політики. Зважаючи на це та 

враховуючи порівняно високий рівень самосвідомості, українці в Росії мають 

вагомі підстави для самоорганізації свого етнокультурного життя, але сучасна 

влада Росії не лише перешкоджає розширенню української культурно-освітньої 

інфраструктури (шкіл, бібліотек, україномовних видань), але й політично 

переслідує українських активістів. У 20012 році російська влада ліквідувала 

координуючу українську організацію в цій державі – Об’єднання українців 

Росії, а ще раніше, у 2010 році, – Федеральну національно-культурну 

автономію українців Росії. Було організовано репресії проти інших українських 

структур та окремих осіб.  

Значний демографічний потенціал ще має українська діаспора в 

Казахстані, хоча впродовж останніх десятиліть він суттєво знизився. Так, 

якщо в 1989 році в Казахстані проживало 876 тис. українців, то в 1999 році – 

лише 547 тис., а згідно з останнім переписом 2009 року – понад 330 тис. Тобто 

за той час кількість українців зменшилася більше ніж в 2,7 рази. Ці зміни 

відбулися як в результаті від’ємного міграційного сальдо, так і внаслідок 

меншого, порівняно з казахами, природного приросту. Але все ж українці в 

Казахстані залишаються третьою (після казахів і росіян) етнічною групою та 

зберігають деякі передумови для збереження свого потенціалу, самобутності й 

організаційного зміцнення. Цього не можна сказати про етнічно українське 

населення в інших державах Центральної Азії (Узбекистані, Киргизії, 

Таджикистані, Туркменістані), де проживало в радянські часи від кількох 

десятків до півтора сотні етнічних українців. Однак, з огляду на політичну 

нестабільність, суттєві культурно-цивілізаційні відмінності українське 

населення в цих державах унаслідок рееміграції знизилося до мінімуму. 

Подібні тенденції характерні і для інших держав цього регіону, засвідчуючи 

невеликі перспективи розгортання українського етнокультурного життя в 

регіоні Середньої Азії. Оптимальним розв’язанням цієї проблеми могла б бути 

цілеспрямована заохочувальна політика держави Україна щодо імміграції 

українського населення східної діаспори в Україну та його дальшої інтеграції в 
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українське суспільство. Такий підхід є найбільш прийнятним й щодо 

українського населення держав Південного Кавказу (Азербайджану, Вірменії, 

Грузії), яке за переписом 1989 року складало тут понад 93 тис. осіб, але 

внаслідок воєнних конфліктів та соціально-економічних негараздів за 

приблизними оцінками зменшилася більше ніж учетверо. 

Дещо іншим є соціально-культурне становище етнічних українців в 

державах Балтії (Естонії, Латвії, Литві). Згідно з останніми переписами 

найбільше українців проживало у Латвії – близько 46 тис. осіб (за останнім 

переписом 2011 року), що становить 2,2 % від усього населення. В Естонії за 

приблизними даними проживає 25 тис. етнічних українців, в Литві – понад 16 

тис. осіб. Для організації громадсько-культурного життя етнічні українці в 

державах Балтії мають усі необхідні політичні передумови. Але насамперед 

важливо, щоб їхні політичні орієнтації та активність були чітко відмежовані від 

діяльності проросійських імперсько-шовіністичних угрупувань, а 

здійснювались з урахуванням геополітичних інтересів країн свого проживання 

та держави Україна.  

Отже, беручи до уваги нові, переважно негативні (з позицій української 

етнічності) тенденції, приблизна кількість українців в діаспорі, не враховуючи 

тих заробітчан, які все ж мають намір повернутися в Україну (їх налічується 

близько 4 млн.), не перевищує 7,5 млн. осіб. Значно більшою, особливо в 

західній діаспорі, є кількість громадян українського походження. Водночас 

покоління, що виросли в країнах поселення, починаючи з третього, вже тісно 

інтегрували в суспільства країн проживання, втративши усвідомлення 

необхідності збереження своєї української ідентичності у зарубіжжі. Нова 

хвиля іммігрантів з України поки що мало пожвавила їхнє соціально-культурне 

життя, адже це населення насамперед орієнтоване на розв’язання своїх 

економічних проблем. Хоча саме з’єднання інтересів новітніх груп українців у 

діаспорі з традиціями старших поколінь, насамперед політичної еміграції часів 

Другої світової війни та повоєнного періоду, може забезпечити новий етап 

соціально-культурної активності. 

Отже, середовище української діаспори є широким і різноманітним. Його 

становлення відображає весь драматизм політичної історії України та сучасні 

економічні проблеми. Але, виходячи з українських геополітичних та 

культурних інтересів, важливо, щоб українські зарубіжні патріотичні 

середовища 1) були суб’єктом внутрішньополітичного й внутрішньо-

соціального розвитку України, тобто не опинилися поза всіма процесами в 

нашій державі, а мали змогу задовольняти в Україні свої різні потреби, 

зокрема, економічні, освітні, культурно-інформаційні; 2) мали достатній 

потенціал для лобіювання українських геополітичних інтересів в країнах свого 
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проживання, виходячи, зокрема з того, що їхнє зосередження є найбільшим в 

стратегічно важливих для інтересів України осередках (сусідні країни, провідні 

держави Північної та Південної Америки, Західної Європи). Задля вирішення 

таких стратегічних цілей необхідна цілісна система заходів, зокрема, щодо 

розроблення положення про паспорт (чи карту) зарубіжного українця, який 

давав би змогу брати участь в українському житті, а також надання зарубіжним 

українцям всебічної інформаційної та соціально-психологічної допомоги. 

Позитивні приклади національно-державного розвитку в Україні могли б дати 

нові імпульси у збереженні культурної самобутності українців діаспори та 

зміцненні їхньої геополітичної впливовості. 

 

 

2.8. Про українців Словаччини 

3 грудня 2021 року 

 

Важливе місце серед територіальних груп зарубіжних українців займали й 

займають українці на території сучасної Словаччини. Смуга розселення 

українського автохтонного населення в межах Словаччини, площею 3,5 тис. 

км², має назву Пряшівщина (за назвою найбільшого прилеглого міста) й 

простягається вузьким клином від кордону з Україною вздовж Підкарпаття на 

захід аж до р. Попрад.  

Як етнічні українці Словаччини опинилися поза межами держави Україна? 

Насамперед через суперечності формування адміністративних меж і державних 

кордонів, бо в міжвоєнній Чехословаччині у 19919 році українську частину 

Пряшівщини волюнтаристськи відокремили від іншого етнічно українського 

регіону – так званої Підкарпатської Русі (Карпатської України, сучасна 

Закарпатська область), з якою її пов’язувала багатовікова історія і яка до 1939 

року також була у складі чехословацької держави. У 1945 році саме по 

колишній адміністративній межі Словаччини й Карпатської України пройшов 

державний кордон між Чехословаччиною та УРСР, що і зафіксувало остаточне 

розміщення українців Пряшівщини поза межами України. 

В етнографічному відношенні українці Словаччини мають риси 

лемківської етнографічної групи, хоча етнонім «лемки» тут не поширений. У 

1930 році на цій території проживало близько 90 тис. українців, а за оцінками 

В. Кубійовича – не менше 110 тис (понад 73% від усього населення в межах 

ареалу розселення). Причому українці становили більшість у понад 200 селах.  

Але тенденції демографічного й соціально-культурного та розвитку 

українців Пряшівщини у повоєнний період мали суперечливий характер, а в 

сучасних умовах є однозначно негативними. Насамперед за післявоєнний 



60 
 

період не лише не відбулося розширеного відтворення демографічного 

потенціалу українського населення, а навпаки, відбулося зменшення його 

кількості. Така несприятлива етнодемографічна ситуація зумовлена різними 

чинниками. Зокрема, після закінчення Другої світової війни за ініціативою 

чехословацької влади кілька тисяч осіб українського походження переселилися 

в історичну Судетську область, звідки раніше було переселено німців. 

Унаслідок природних процесів урбанізації близько 5 тис. українців мігрували в 

Прагу, ще 10 тис. – в інші великі чеські міста. Але найбільші демографічні 

втрати пов’язані з асиміляцією етнічно українського населення, яку 

пришвидшила ліквідація у 1950 році греко-католицької церкви, адже частина 

українського населення. не бажаючи переходити на православ’я, визнала себе 

римо-католиками, а відтак і словаками. Водночас позитивним моментом 

соціального розвитку етнічних українців в повоєнній Чехословаччині була 

помітна розбудова української соціально-культурної інфраструктури: кілька 

десятків українських початкових та середніх шкіл, для яких видавалися 

підручники українською мовою, українські кафедри в Пряшівському 

університеті, український театр, музей. Видавалися українські газети й 

журнали («Нове життя», «Дукля», Дружно вперед»). І що особливо важливо: 

сформувалося широке коло української інтелігенції, серед яких відомі 

письменники (М. Шмайда, С. Гостиняк, М. Няхай та ін.), науковці і 

громадсько-політичні діячі (М. Мушинка, І. Ванат, Ю. Бача, М. Сополига та 

ін.). 

Але, як не парадоксально, з крахом комуністичного режиму становище 

українців Словаччини різко погіршилося. Демографічний потенціал ще більше 

знизився як в результаті еміграції на Захід, так і в процесі асиміляції. Особливо 

негативну роль тут зіграла ідеологія «русинства», яка, ґрунтуючись на 

спекуляціях щодо поширення самоназв «русини», «руснаки», порівняно 

пізнішому утвердженні самоназви українці, заперечує пов’язаність місцевого 

населення цього краю з українським народом, наполягаючи на його 

особливому етнічному статусі та походженні. Русинський рух усіляко 

підтримує словацька влада, розуміючи, що відокремлення від української 

традиції призведе до обвальної словакізації, що, зрештою, і спостерігається в 

сучасних умовах. Паралельно з такими ідеологічними деструктивними діями 

згорталося шкільництво українською мовою, закривалися (або передавалися 

під опіку організацій русинсько-антиукраїнського спрямування) інші культурні 

заклади. Тому за словацьким переписом 1991 року в Словаччині проживало 

лише близько 31 тис. українців, з них майже 17 тис. вже ідентифікували себе як 

русини і лише близько 14 тис. як українці. У 2011 році кількість тих, хто 
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ідентифікував себе як українці зменшилася до 7,4 тис. осіб, а тих, хто визнає 

себе русинами – зросла до 33,5 тис. осіб.  

Основною організацією українців Словаччини є «Союз русинів-українців 

Словацької Республіки», який зберігає ще інтелектуальний потенціал, 

об’єднуючи письменників, науковців, журналістів, але потребує молодіжного 

поповнення, церковної підтримки. Водночас в Словаччини зростає кількість 

трудових мігрантів, студентів, які поки що мало інтегровані в українське 

життя. Тому саме від подальшої інтеграції нової української діаспори в 

українське громадсько-культурне середовище, їхнього поєднання зі старшою 

українською громадою залежатимуть перспективи збереження української 

культурної самобутності в Словаччини. 

 

 

2.9. Місце історико-географічних областей та етнографічних районів в 

територіальній організації українського суспільства.  

18 вересня 2020 

 

Україна належить до держав з помітними регіональними історико-

культурними відмінностями. І такою є ситуація у більшості значних за 

розмірами державах світу, у тому числі й моноетнічних. Наприклад, у Європі - 

це Німеччина, Франція, Італія та ін. На прикладі Франції це добре описав Ф. 

Бродель у книзі «Ідентичність Франції». Але історико-культурна диференціація 

характерна навіть для невеликих країн, як от Грузії чи Чехії. Кожна з цих 

держав прагне використати наявне історично-культурне різноманіття як 

джерело постійного загальнонаціонального культурного взаємозбагачення та 

соціально-територіальної взаємодоповнюваності. І у більшості випадків це 

доволі успішно реалізується в регіональній політиці та міжрегіональних 

соціальних взаєминах.  

Водночас в Україні ситуація трохи інша, адже деколи простежується 

нерозуміння того, які причини зумовили історично-культурні відмінності, в 

чому вони проявляються і яке вони можуть мати значення в соціально-

політичному житті держави. Але найгіршим є те, що на цьому ґрунті 

зустрічаються й політичні спекуляції, як свідомі, так і через незнання 

об’єктивних реалій.  

Найбільш випукло регіональні відмінності України проявляються в розрізі 

історико-географічних областей, прикладами яких є Буковина, Волинь, 

Галичина, Донеччина, Запоріжжя, Закарпатська Україна, Бессарабія (Північна 

й Південна). Таврія та деякі ін. Що таке історико-географічна область і як вона 

утворилася? Це насамперед порівняно великі регіони, які сформувалися або на 
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основі відокремленого від інших частин держави політичного розвитку, 

наприклад, Закарпатська Україна, чи тривалого існування певної 

адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня (Галичина, Буковина, 

Волинь, Таврія) і виділяється наявністю деяких своєрідних культурних 

краєвидів й певних ментально-політичних пріоритетів місцевої людності. 

Окрім того, населення таких областей дуже часто усвідомлює свою 

приналежність до таких історико-географічних областей і навіть може 

декларувати свою регіональну ідентичність. Отже, історико-географічні 

області – це інерція попереднього територіально-політичного минулого, і вона 

може проявлятися в особливих політичних уподобаннях й політичній 

активності під час виборів.  

В німецькій географії такі історико-географічні області називають 

«фантомними регіонами», бо вони певною мірою є неіснуючими вже 

територіально-політичними одиницями минулого. Оскільки ці одиниці були в 

різні періоди історії, то вони переважно не можуть мати чітких меж. 

Наприклад, важко сказати, що взяти за основу історичної Волині (Волинське 

князівство, Волинське воєводство чи Волинську губернію)? Тому можна 

виділити переважно лише ядра таких історико-географічних областей. 

Отже, історико-географічні області – це реальність. Але якими є її 

функціональні впливи, позитивні чи негативні? Тут можуть бути різні варіанти. 

Бо якщо ставити питання про успішний досвід таких регіонів і їхню участь в 

загальноукраїнських державоформуючих процесах, то це буде позитивним 

прикладом. Але якщо відокремлювати їхній розвиток від інших частин 

держави, акцентувати увагу на суперечностях, протиставленні тощо, то це буде 

негативний момент. Звідси важливий висновок: такі історико-географічні 

області категорично не можна брати до уваги в сучасних питаннях 

реформування адміністративно-територіального устрою України. Вони аж ніяк 

не можуть бути підставою для федералізації чи автономізації України, бо це 

переважно було б поверненням в епоху недержавного минулого, формуючи в 

суспільстві нові бар’єри й розколи. Недоцільним є і створення політичних 

партій на основі історико-географічних областей. 

Якщо історико-географічні області – це території, формування яких, окрім 

етнічних українців, визначили представники національних меншин, то 

етнографічні райони – це особливі ареали в межах розселення українського 

народу, які виділяються діалектами української мови, особливостями 

традиційної матеріальної та духовної культури. Прикладами таких 

етнографічних районів є Бойківщина, Гуцульщина, Покуття, Лемківщина, 

Полісся та ін. Що визначило відмінності в побуті, традиціях, звичаях? Це 

насамперед проживання в дещо інших природних умовах. Тому якраз 
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етнографічні особливості найбільше і проявляються в гірській місцевості. 

Мали також значення і особливості заселення, походження різних груп 

переселенців. 

Фактично усі мешканці етнографічних районів в Україні усвідомлюють 

себе українцями. Назви цих етнографічних груп, наприклад, бойки, гуцули, 

лемки,  мають зовнішнє походження, тому в середовищі мешканців є не дуже 

популярними. З урахуванням фактичної відсутності самоназви і 

самоідентифікації зовсім некоректно називати ці етнографічні групи 

субетносами. Але при цьому важливо наголосити: традиційна культура 

українських етнографічних груп – це важливе джерело збагачення 

загальноукраїнської національної культури. А залучення таких культурних 

елементів мало б стати одним з основних напрямків її модернізації. Тобто 

модернізація української культури не може відбуватися лише з урахуванням 

світових стандартів, вона мусить спиратися на українську традиційну 

культуру. 

Щодо поширення етнографічних груп українського народу значно менше 

негативних стереотипів та спекуляцій. Але вони також зустрічаються. Це 

насамперед стосується трактування їхнього походження поза українським 

етногенезом. Наприклад, хибними є твердження про те, що на утворення 

поліщуків вирішальний вплив мало плем’я ятвягів, гуцулів – тюркське плем’я 

огузів, бойків – кельтське плем’я боїв тощо. Це невірні підходи і їх потрібно 

вилучати з різних довідкових матеріалів чи етнографічних експозицій. 

 

 

2.10. Ще раз про етнографічні групи українського народу 

12 січня 2020 року 

 

Простежую активізацію гібридної інформаційної війни проти України з 

боку різних підривних центрів, розміщених як в нашій державі, так і за 

кордоном. Один з напрямів такої політики – це пропаганда цинічної 

недостовірної інформації про відсутність єдиного українського народу загалом. 

Нібито є лише конгломерат різних етносів (поліщуків, бойків, гуцулів, лемків 

та ін.), які мають навіть різне історичне походження. З цього приводу 

публікують різні псевдонаукові та публіцистичні матеріали, спекулюючи на 

необізнаності широкого загалу українців з етнічною історією України. 

Насправді, поліщуки, бойки, гуцули, лемки – це лише етнографічні групи 

українського народу, які виділяються окремими особливостями фольклору, 

традиційного господарства і побуту в контексті загальноукраїнської культури. 

Їхнє формування безпосередньо відбувалося в контексті українського 
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етногенезу. І що найголовніше: усім цим етнографічним групам властива 

загальноукраїнська самосвідомість.   

 

 

2.11. Географічні перспективи розширення україномовного 

середовища в Україні  

25 вересня 2020 року 

 

На сьогоднішній день патріотичні сили на всіх рівнях активно 

обговорюють можливості й перспективи зміцнення в нашій державі 

україномовного середовища. Чому це так важливо, і саме зараз? Бо Україна 

переживає особливий етан політичного виходу з силового поля Росії. І 

очевидно, що саме розширення сфери вживання української мови переконливо 

забезпечить нашій державі окрему культурну ідентичність, відокремлення від 

деструктивного впливу інформаційного середовища Росії.  

Але тут виникає низка запитань. Перше: чи можливе в принципі 

масштабне розширення україномовного середовища? Досвід таких держав, як 

Чехія чи Фінляндія, які у свій час різко змінили своє мовно-культурне обличчя, 

а також висока частка етнічних українців (зараз це понад 80 % усього 

населення) підтверджує, що так. І зміни ці відбулися якраз в переломні періоди 

політичної історії. Друге: чи є резерв такого розширення? Так само можна 

відповісти ствердно, враховуючи те, що частка населення, яке вважає рідною 

українську мову, є суттєво більшою від рівня її використання в побуті чи 

інформаційній сфері. Наприклад, приблизно половина населення міста Дніпро 

визнає рідною саме українську мову, але хіба це місто є наполовину 

україномовним? А хіба Харків і Одеса є на третину україномовними, а саме 

стільки населення у цих містах вважає рідною українську мову?  

Чому ж люди, які визнають українську рідною, не користуються нею на 

роботі, в побуті? Причин тут багато, але головна з них: російськомовність 

нав’язується інерційним ментальним впливом всього соціального середовища. 

Тут найбільш негативним є той факт, що люди, які контролюють ситуацію в 

економічній, інформаційній та політичній сферах, є неукраїномовними. В очах 

широкого загалу – це успішні люди, а орієнтуватися на успішних людей – це 

звичне явище.  

Отже, демографічним резервом розширення україномовного середовища є 

ті етнічні українці, які поки-що активно не користуються українською мовою, а 

також у перспективі і ті, які вважають рідною російську мову, а ще: нащадки 

змішаних шлюбів та деякі представники національних меншин, які раніше 

були російськомовними, але в умовах війни з Росією відчувають потребу в 
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мовному переході. Третє питання: Чому ж в Україні досі не відбулося 

суттєвого переходу в українське мовне середовище, хоча для цього були вже 

два дуже сприятливі моменти – проголошення незалежності і Помаранчева 

революція ? Тому що після проголошення незалежності усі «командні висоти» 

в державі (велика власність, фінанси, інформаційні засоби, а також і значною 

мірою і влада) зайняли люди, неприхильно налаштовані до всього 

українського, які почали вмонтовувати в свідомість громадян, особливо 

молоді, що російська мова – це мова бізнесу, високої культури, запорука 

успішності тощо, а українське – так собі (патріархальне, несучасне тощо).  

Наступне питання: Що зараз змінилося? Йде війна з Росією, і поступово 

відбувається усвідомлення того, що російська мова – це не лише мова 

спілкування, але й мова ворожої пропаганди. Потрохи, хоча й дуже повільно, 

зміцнюються позиції української мови в інформаційній сфері, вищих органах 

влади, бізнесі. І ці позитивні тенденції треба прискорити зусиллями всіх 

середовищ української інтелігенції. Тобто реально це можливо за умови 

синергетичного ефекту. І ще одне питання: які географічні контури можливого 

розширення україномовного середовища ? Треба розуміти, що ситуація суттєво 

диференційована за регіонами. І скажімо, такі міста, як Харків і Одеса у 

найближчі часи не стануть тотально україномовними. Тут важливо лише 

створити осередки цілісного україномовного середовища. А ось великі обласні 

центри Центральної України можуть і мають стати переважно 

україномовними. Але це знову ж таки залежатиме від ситуації в столиці, яка в 

кожній державі подає імпульси культурного розвитку, започатковує нові 

процеси.  

 

 

2.12. Про українську політичну націю  

12 травня 2018 року 

 

Події з поверненням громадян з Китаю ще більше актуалізували проблему 

консолідації українського суспільства. І з цього приводу висловлюють різні 

погляди, у тому числі й зовсім протилежні. Одні стверджують: проблема в 

тому, що в нас так і не сформувався єдина політична нація на основі спільного 

громадянства незалежно від етнічного походження. Інші, навпаки, бачать в ідеї 

політичної нації завуальовані наміри відсунути на задній план, а то і зовсім 

знівелювати саме українські культурні засади державності, насамперед, мову й 

культуру.  

То чи потрібна українському суспільству ідея політичної нації? Відразу 

зазначу, що цілісність сучасних держав, їхній поступальний розвиток є 
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фактично неможливими без ідентифікації більшості громадян з своєю 

державою, усвідомлення своїх прав і обов’язків, спільних державних і 

економічних інтересів. Тобто без політичної нації. Але чи достатньо єдиного 

громадянства для формування української політичної нації? Однозначно, ні. 

Досвід усіх європейських національних держав засвідчує, що справжню 

цілісність суспільства може забезпечити лише інтеграція навколо культурної 

традиції державоформуючої нації, але з збереженням права на культурну 

самобутність етнонаціональних меншин. Тому не просто спільне громадянство, 

а повага до історії України, її культурної самобутності, яку визначив 

насамперед український народ, український патріотизм, усвідомлення 

спільності долі і мети можуть бути підвалиною політичної єдності громадян 

України. Свідоме неокреслення пріоритетів у цій сфері дезорієнтуватиме 

суспільство, формуючи різні нові регіональні чи національні ідентичності і 

закладаючи у перспективі нові розколи.  

Також важливо усвідомити, що українська політична нація не може бути 

аналогом т. зв. радянського народу, в основі концепції якого була повна 

асиміляція, а точніше, русифікація усього населення. Право на збереження 

мовно-культурної самобутності невеликих корінних народів й етнічних 

меншин є необхідною передумовою їхнього довір’я до державоформуючої 

нації.  

Але чи реальним є формування саме такої моделі української політичної 

нації? Теоретично так, але практично складно. Бо потрібна відповідна 

інформаційна політика. Але як її проводити в умовах, коли основні телевізійні 

канали належать або олігархам-космополітам, або відвертим українофобам?. А 

тому небезпека регіонально-політичних викликів зберігається. 

 

 

2.13. Політичне русинство як етнополітична проблема України 

27 березня 2021 року 

 

Серед цілої низки загроз, пов’язаних зі спробами порушити єдність 

українського народу та територіально-політичну цілісність української 

держави, особливе місце займає проблема політичного русинства, 

деструктивний, але часто латентний вплив якої поширюється на різні сфери і 

далеко за межі України. То що ж таке політичне русинство і в чому 

проявляється його небезпека? Насамперед – в етнічному сепаратизмі, суть 

якого полягає у трактуванні українського населення Закарпатської області, 

етнічних українців в Словаччині, Чехії, державах колишньої Югославії, 

частково Румунії й Польщі, а також українських емігрантів – вихідців з цих 
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країн та регіонів, зовсім окремим народом – русинами, посилаючись головно 

на тривале збереження серед них самоназви «русини», яку протиставляють 

самоназві «українці». Але за етнічним сепаратизмом неминуче йде і 

політичний, адже посилаючись на наявність нібито окремого русинського 

народу, ідеологи цього руху ставлять питання і про його уявні права на 

політичне самовизначення: від окремої автономії в межах Закарпатської 

області до вимоги повної державної незалежності.  

На чому ґрунтуються спекуляції ідеологів політичного русинства? 

Головно на збереженні самоназви «русини». Мовляв, місцеві люди завжди 

визнавали себе русинами і ніколи не називали себе українцями. Але насправді 

за цим ховається або незнання, або відверті маніпуляції, адже етнонім 

«русини» був самоназвою саме українського народу ще з часів Київської Русі 

аж до середини ХІХ ст. і використовувався в Подніпров’ї, і на Поділлі, і на 

Волині, Галичині, Буковині та ін. українських землях, на відміну від російських 

чи білоруських, що якраз свідчить на користь соборності українських земель. 

Тобто, тривалий час всі українці називали себе русинами, а з другої половини 

ХІХ ст., в процесі нового етнокультурного піднесення, спочатку у Подніпров’ї, 

а потім далі на схід почала утверджуватися самоназва «українці». Прийняття 

етносом нової самоназви було поширеним явищем серед інших народів і не 

створювало якихось суттєвих проблем. Але треба визнати, що труднощі 

переходу від самоназви русини до нової самоназви українці на Закарпатті (як і 

у повоєнній Чехословаччині, діаспорі) були більшими, ніж, скажімо, в інших 

регіонах Західної України (Галичині, Буковині), де цей перехід проходив 

значно раніше, в інших умовах, а тому й безболісно. Натомість у Закарпатті 

цей процес відбувався не лише пізніше, але й в умовах, коли деяка частина 

інтелігенції вже була втягнута в етнополітичні моделі, які не передбачали 

культурної та політичної консолідації всього українського народу. Звідси й 

інформаційні спекуляції та певний об’єктивний психологічний бар’єр 

сприйняття частиною населення нової самоназви, що потребувало й потребує 

від інформаційних засобів, які представляють державні українські інтереси, 

всебічного роз’яснення. Але, на жаль, цього не було і нема. Зате повним ходом 

ішла та й іде пропаганда політичного русинства різними організаціями, які 

щедро фінансуються з-за кордону, головно з Росії. 

Твердження про якусь відокремленість закарпатських українців від решти 

українського народу спростовується й порівняльно-етнографічним аналізом 

української людності суміжних західних областей, адже в етнографічному 

аспекті більшість українського населення Закарпаття належить до 

етнографічних груп бойків, гуцулів, лемків, що компактно проживають в 

інших історичних регіонах України (Галичині, Буковині).  
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Сформовану підривними центрами ще у 80-ті роки ХХ століття ідеологію 

політичного русинства в 1990–1991 роках активно підтримала місцева 

адміністративно-господарська номенклатура, розраховуючи на розширення 

своїх повноважень. Але вже на початку ХХІ ст. активізація русинського руху 

пішла на спад. Суттєве зменшення його впливу зафіксували як соціологічні 

опитування, так і Всеукраїнський перепис населення 2001 року, в результаті 

якого визнало себе русинами 10090 осіб, що становить менше одного відсотка 

усіх етнічних українців Закарпаття. Водночас більших демографічних втрат від 

поширення політичного русинства впродовж 90-х років ХХ ст. зазнали 

зарубіжні українці в сусідніх державах, насамперед у Словаччині. Так, якщо в 

1930 році на цій території проживало близько 90 тис. українців, то вже в 

незалежній Словаччині відбулося різке зменшення їхньої кількості (з 31 тисячі 

у 1991 році до 11 тисяч у 2001, причому дві треті з них ідентифікували себе 

окремо від українців як русини).  

Починаючи з 2006 року, в Закарпатському регіоні було інспіроване нове 

його піднесення за сприяння керівництва секретаріату президента України та 

за активнішої підтримки російських спецслужб, що відобразилось в 

«легалізації» Закарпатською обласною радою «русинської ідентичності» в 

березні 2007 року та віртуальному проголошенні незалежності 

«Подкарпатської Русі» у 2008 році. За підтримки регіонального великого 

бізнесу активно створювались місцеві осередки різних «карпаторуських» 

товариств, зростала їхня інформаційна діяльність, у тому числі й на місцевому 

телебаченні та радіо. Після прийняття у 2012 році мовного «закону 

Колісніченка – Ківалова» неодноразово ставилось питання про визнання т. зв. 

«русинської» мови.  

В релігійно-конфесійних питаннях активісти русинського руху виступали 

категорично проти інтеграції Мукачівської греко-католицької єпархії до складу 

Української греко-католицької церкви та впровадження української мови як 

літургійної, що було помітною (і доволі успішною) спробою поєднати 

конфесійний сепаратизм і етнополітичний. З цією ж метою усіляко 

блокувалося поширення православних громад УПЦ КП та надавалась 

підтримка православним Московського патріархату.  

Діяльність центрів політичного русинства як в Україні, так і за кордоном 

негативно позначалася і на міжнародному іміджі України, адже ці структури 

«штампували і штампують» звернення і заяви до різних міжнародних 

організацій про нібито переслідування «одного з центральноєвропейських 

народів». І робилося це в умовах, коли українська дипломатія не завжди мала 

змогу (чи не вміла) дати адекватну відповідь на ці інсинуації. Експерти таких 
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організацій також не були належним чином обізнані з цією проблемою, а тому 

іноді робили невідповідні українським інтересам висновки.  

З початку російської агресії у 2014 році активісти політичного русинства 

однозначно стали на бік російських і проросійських сепаратистських сил, 

активно підтримуючи дезінтеграцію України. В цих умовах українські 

державні структури, відповідальні за безпеку держави, почали жорсткіше 

реагувати на прямі сепаратистські заклики з боку ідеологів русинського руху 

та притягати винних до кримінальної відповідальності, виявляючи при цьому 

їхні безпосередні зв’язки з підривними центрами Росії. Це обґрунтовані і 

відповідальні дії, але їх недостатньо для нейтралізації небезпек, пов’язаних з 

політичним русинством. Необхідною також є всебічна інформаційна діяльність 

як на рівні держави, так і громадсько-патріотичних організацій, яка включала б 

1) коректні роз’яснення щодо об’єктивного характеру переходу від самоназви 

«русини» до самоназви «українці», взаємопов'язаності українського населення 

Закарпаття та інших регіонів України; встановлення конструктивного діалогу з 

тими, хто підтримує збереження регіональних етнографічних особливостей, 

але позитивно налаштований до української державності; 2) викриття з 

різнофахових позицій етнічної безпідставності та антидержавної 

антиукраїнської сутності ідеології політичного русинства, її пов’язаності з 

зовнішніми ворожими середовищами. В цьому напрямі важливо припинити 

діяльність «русинських» засобів масової інформації, які фактично 

продовжують вести відкриту деструктивну пропаганду.  

Насамкінець зазначимо, що політичне русинство – це переважно штучно 

сконструйоване явище, спрямоване на порушення єдності українського народу 

та цілісності українського суспільства, яке несе у собі різнобічні геополітичні 

небезпеки, але держава має всі засоби вирішити цю проблему за умови 

активних і кваліфікованих дій. Але треба також розуміти, що послаблення 

центральної української влади, навпаки, дасть новий поштовх не лише 

політичному русинству, але й іншим регіональним відцентровим рухам.  

 

 

2.14. Потреби й перспективи модернізації українського культурного 

середовища  

21 травня 2021 року 

 

Українська традиційна культура визнається однією з найяскравіших і 

найбагатших в світі. Це без емоційного перебільшення. А ось з професійною 

українською культурою не все так добре. Тобто у нас є великі особистості у 

всіх жанрах, видатні твори, але загальне середовище професійної української 
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культури і аудиторія, яку вона обслуговує, все ж часто має фрагментарний 

характер, не відповідаючи ні суспільним потребам, ні реальним викликам. 

Тому якщо українські народні пісні співають навіть там, де вже не 

розмовляють українською, то сучасні твори часто не є пріоритетними навіть в 

україномовних районах. 

В геополітичному відношенні найгіршим є те, що сучасна українська 

культурна продукція не охоплює всі соціальні групи суспільства і не 

користується попитом у всіх регіонах держави. Ще одна геополітична 

проблема – це вкрай низька присутність української культури у великих містах 

центрально-східної та південної України, що не дає їм змоги і підстав 

оптимально обслуговувати україномовну прилеглу сільську округу та 

середовище малих міст.  

Зрозуміло, що така ситуація – це результат несприятливих політичних 

умов, засвідчуючи той факт, що процеси модернізації українського середовища 

так і не завершилися. Показово, що цей необхідний етап успішно пройшли 

національні культури країн Центрально-Східної Європи ще в другій половині 

ХІХ – на поч. ХХ ст. Наприклад, у великих містах Чехії ще в першій половині 

ХІХ винятково домінувала німецька культура, але в процесі чеського 

економічного й політичного піднесення та урбанізації саме чеська культура в 

наступні періоди зайняла провідні позиції. 

Отже, українській культурі ще належить пройти відкладену модернізацію і 

зайняти провідні позиції у великих містах. Це необхідно й тому, що в країні і 

надалі відбуватимуться об’єктивні процеси урбанізації, тобто звуження 

сільського середовища, яка є природним носієм української традиційної 

культури. І тут важливо визначитись з тим, як мали б відбуватися процеси 

модернізації? Зокрема, чи достатньо для цього поставити на україномовну 

основу космополітичні за своєю суттю міжнародну продукцію? Очевидно, що 

недостатньо. Бо модерна українська культура тоді буде авторитетною, коли 

вона за своєю суттю, художніми формами й засобами буде спиратися на 

українську традиційну, органічно поєднуючи нові світові досягнення, тенденції 

та етнонаціональну специфіку. І тоді вона буде сприйматися якнайширшим 

загалом суспільства.  

Тобто потрібною є нова якість української культури, яка могла б мати 

вирішальне значення і в питаннях цілісності держави, і щодо консолідації усіх 

громадян. Своєю чергою творення нової великої української модерної 

професійної культури потребує принципових змін в інформаційній сфері, а її 

утвердження у великих містах залежатиме насамперед від розвитку цих 

процесів в столиці. І якщо столиця подасть імпульс органічної модернізації й 
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тотального утвердження української культури, то цей приклад дістане 

подальше поширення на схід і південь.  

 

 

2.15. Про необхідність пропорційного представництва 

етнонаціональних спільнот і груп в органах влади 

24 жовтня 2020 року 

 

Хочу звернути увагу на таку проблему сучасної України, про яку українці 

багато говорять у вузьких колах, але не наважуються висловитись відкрито. Бо 

нетолерантно. Йдеться про різке порушення представництва етнонаціональних 

спільнот і груп в різних органах влади й державних установах. Насамперед у 

Верховній Раді, уряді, керівництві регіональних адміністрацій. В найбільш 

невигідному становищі опинилися етнічні українці – державотворча нація, яка 

визначила і самобутність України як окремої країни, і вектор її історичного 

розвитку, і, зрештою, її назву. На сьогодні етнічні українці становлять реально 

понад 85 відсотків населення, але їхня питома вага у вищих і центральних 

державних органах є мізерною.  

Хочу щоб мене вірно зрозуміли: я не «проти» представництва 

етнонаціональних меншин і груп в різних управлінських структурах, навпаки - 

«за», але при цьому співвідношення представництва та частки в кількості 

населення мають бути приблизно однаковими. Які недоліки і негативні 

наслідки сучасних диспропорцій. По-перше, в людей виникає справедлива 

думка, а далі й обурення про етносоціальну несправедливість, ба навіть і 

дискримінацію, а по-друге, помітною є функціональна невідповідність, адже, 

скажімо, аж ніяк не зможуть ті представники етнонаціональних меншин, які 

стоять на верхніх щаблях влади і навіть, припустимо, є добрими менеджерами, 

зрозуміти всі нюанси культурно-традиційних прагнень й потреб українського 

народу. Можна назвати ще багато інших негативних наслідків такої ситуації. 

Тривожним є і те, що проблема поглиблюється і поширюється на місцеві 

органи й установи. І її не можна замовчувати, тому що невдоволення 

накопичуються на підсвідомому рівні, що загрожує соціальній стабільності. 

 

 

 

 

 

  



72 
 

3. НАУКОВО-АНАЛІТИЧНА ТА ПУБЛІЦИСТИЧНА 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ТА ГЕОПОЛІТИЧНИХ 

ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ 

3.1. Про необхідність внесення в Конституцію України положення про 

державоформуючий статус українського народу 

28 червня 2020 року 

 

Вже майже 20 років наголошую на необхідності внесення в Конституцію 

України положення про державоформуючий статус українського народу. Але, 

на жаль, цієї проблеми майже ніхто не розуміє: ні політики, ні юристи, ні 

громадські активісти. А без цього принципового положення Україна виглядає 

як уламок колишньої імперії і штучний територіально-політичний 

конгломерат. Навіть не можна чітко концептуально обґрунтувати питання 

державного статусу української мови. Не кажучи про інші аспекти соціально-

культурної політики. 

 

 

3.2. Деякі міркування про вибір форми правління України  

18 грудня 2021 року 

 

В українському суспільстві час від часу порушуються питання оптимізації 

форми правління. Тобто, ставиться питання, чи Україна має бути 

парламентською республікою, залишатися парламентсько-президентською чи 

трансформуватися в президентсько-парламентську або президентську. Але це 

робиться переважно з огляду на партійно-політичні інтереси. І виходить так, 

що якщо партія в опозиції, то вона починає відстоювати парламентську 

республіку, а якщо керівна – то президентську. Але такі підходи – це політична 

кон’юнктура. Бо до вибору прийнятної для держави форми правління треба 

ставитись з урахуванням державних інтересів і політичних реалій, усіх 

зовнішньополітичних й внутрішньополітичних викликів, які постали перед 

Україною, зокрема, ситуації в сучасному «коронавірусному» світі, а також, до 

певної міри, –  й національних традицій.  

Отже, щодо повноважень президента і парламенту, то тут очевидно, що 

парламентські республіки, а частково й парламентсько-президентські є доволі 

ефективними в умовах політичної стабільності й добре сформованої партійно-

політичної системи на основі ідеологічних принципів. І це переважно 

стосується невеликих держав. Чи є в Україні такі передумови? Однозначно, ні. 

Бо більшість політичних партій – це олігархічні проєкти, а є і такі, які 

виступають відверто з антиукраїнських позицій. До того ж, Україна – це все ж 
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велика за розмірами держава з помітними регіональними відмінностями. Тому 

так чи інакше Україні потрібна сильна президентська владна вертикаль, з 

всенародно вибраним президентом.  

Отже, в умовах гібридної війни і пандемії оптимальним був би варіант 

президентської республіки або хоча б президентсько-парламентської 

республіки для швидкого й ефективного прийняття рішень. Це, зрештою, 

українська гетьманська модель управління. Так само і в сучасному світі 

помітним є запит на сильну авторитетну владу. Але вибір президентської 

моделі правління може бути можливим за умови, коли президент – узгоджений 

представник більшості державницьких сил. Добитися цього в сучасній Україні 

непросто, але зараз це більш реально, з огляду на обмеження електорального 

впливу відверто антиукраїнських політичних середовищ.   

 

 

3.3. Чи потрібна Україні тотальна децентралізація?  

10 серпня 2019 року 

 

В українському політичному лексиконі одним з найпопулярніших в 

останні роки стало слово «децентралізація». Про неї говорять усі й на різних 

рівнях. І розглядають як панацею від різноманітних суспільних негараздів, 

вкладаючи в це поняття свій зміст. Але майже ніхто не ставить питання, чи 

дійсно потрібна Україні тотальна децентралізація? І навряд чи хтось може 

назвати приклади, щоб держава, яка фактично веде війну і частина території 

якої окупована, здійснювала децентралізацію. Скоріш, навпаки. То яка ж 

модель взаємин центральної і місцевої влади потрібна Україні? А та, яка 

забезпечить баланс інтересів. Тобто Україні непотрібні ні децентралізація, ні 

централізація, а збалансованість інтересів центральної та місцевої влади. І 

досягти його можна, забезпечивши реальне самоврядування на рівні 

територіальних громад найнижчого рівня, а також на рівні окремих міських 

поселень. Для вирішення насамперед соціально-економічних проблем. 

Категорично неприйнятним є так звана регіональна децентралізація, якої 

добивається Росія, коли великі владні повноваження будуть надані вищій 

адміністративній ланці – регіонам. Чому? Бо це матиме не соціально-

економічне значення, а політичне, започаткувавши «розповзання» держави, а 

згодом і федералізацію, бо такою є логіка геополітичних процесів. А ці 

тенденції несумісні з ідеєю цілісної соборної України. 
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3.4. Про необхідність обґрунтування засадничих ідеологічних 

принципів української державності 

21 квітня 2018 

 

Прогнозую, що багато людей відразу скажуть, що ідеологічні питання для 

країн є другорядними, а в світі є чимало успішних держав, які не ставлять 

питання про якісь ідеологічні пріоритети. І це дійсно так, бо скажімо, такі 

держави, як Греція, Данія, Швеція, Норвегія, утвердили ідеологічні підстави 

свого суверенітету в ході тривалого національного розвитку і зараз немає 

потреб їх конкретизувати.  

Але після розпаду радянської імперії на всьому пострадянському просторі 

і в Україні, зокрема, ситуація була принципово іншою. Бо була реальна потреба 

ідеологічно обґрунтувати, чи ця держава – просто уламок колишнього союзу, 

чи ця держава має історичні підстави і якщо так, то які, і на основі яких 

принципів вона має надалі розбудовуватись. Цього в Україні не було 

конкретизовано. Тому не дивно, що президент Кучма якось риторично запитав: 

«А яку державу ми будуємо?». І він дійсно не знав, якою мала б бути Україна. 

А тому понад 20 років політичний істеблішмент і «ліпив» Україну як трохи 

українську (бо була українська символіка, як цього вимагали українські 

патріотичні сили), трохи радянську і російську (прославляли і героїзували 

російських та радянських історичних діячів та багато-чого іншого). Мовляв, 

щоб всім догодити, і що таке суспільство буде зрівноваженим і стабільним.  

Такий підхід, як засвідчив наступний розвиток подій, був принципово 

хибним. Тому що совково-космополітичне розмивало українську сутність 

держави, вело до її політичного послаблення й і навіть підштовхувало цинічне 

економічне розкрадання, а згодом стало тим важелем, за допомогою якого 

путінська Росія почала відновлювати імперію. І загроза була реальною, бо все 

українське неухильно звужувалось, а українські структури влади попали під 

прямий контроль російських. Революція Гідності дещо змінила ситуацію. Але, 

на жаль, дуже багато совкового ще залишилося (й ідентичність, і ментальність, 

і стереотипи поведінки). І це різною мірою стосується значної частини 

українського суспільства (той ще має залежність від російської естради, той від 

серіалів, той від соцмереж тощо). І Росія продовжує за це судорожно хапатися. 

І зараз настає момент істини: або українці усвідомлять, що ідея української 

держави і радянська ідентичність у всіх її проявах – речі несумісні, або ми далі 

будемо залишатись в невизначеному стані. Тому в офіційних документах, і в 

шкільних підручниках важливо чітко окреслити саме такі ідеологічні засади, 

які розкривали б насамперед основні особливості ідентичності України. А 

саме: 1) держава Україна – логічний результат історично-тривалих прагнень 
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українського народу до політичного самовизначення, а тому український народ 

є в Україні державо-формуючим, українська мова і культура – державо-

інтегруючими; 2) держава Україна успадкувала територію УРСР, але є 

правонаступницею і таких українських державних утворень ХХ ст., як 

Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська 

Народна Республіка, Карпатська Україна; 3) Соборницькі прагнення до 

політичної єдності всіх українських земель проявилися насамперед за 

результатами Злуки УНР та ЗУНР (22 січня 1919 року), Буковинського (3 

листопада 1918 р.) та представницьких зборів української людності Закарпаття 

у Хусті (21 січня 1919 р.). Факти перебування історичних етнічно українських 

регіонів у складі різних держав не є підставою для претензій на особливий 

статус. 

 

 

3.5. Як Москва використовує результати Другої світової війни в 

імперській геополітиці 

6 травня 2018 року 

 

Розкручування Росією совкового шабашу з приводу т. зв. дня побєди було 

підступною геополітичною технологією з метою відновлення радянської 

імперії. Усі смисли, символіка і формат цієї події були спрямовані на те, щоб 

створювати в свідомості образ нібито великої, сильної і успішної країни. А 

відповідно і непотрібності національних держав, що постали на уламках СРСР. 

А пам'ять про жертви війни для імперських політтехнологів не мала жодного 

значення. На жаль, ця технологія дуже сильно спрацювала проти державних 

інтересів України. І продовжує надалі завдавати великих збитків. Насамперед 

тому, що їй ніхто не протистояв. І не було вироблено концепції щодо місця 

України у цій війні. Політичне керівництво України мало переконати 

суспільство, що це була не перемога радянського режиму (він лише підтвердив 

свій злочинний характер), а перемога народів, у тому числі й українського. Але 

перемога неповна, бо не було досягнуто незалежності. Але засоби масової 

інформації України йшли в фарватері російської пропаганди й антиукраїнської 

політики. Тому виправити ситуацію, яка дуже вкорінилася в свідомість людей, 

важко. Але поступово це треба робити. І добре, що вже є якісь зрушення. 

 

 

 

 



76 
 

3.6. Якою має бути українська геополітика національної пам’яті 

1 травня 2020 року 

 

Конкуренція між державами і народами за своє місце в політичній 

організації світу була важливою у всі періоди історії. Для цього в 

геополітичній боротьбі використовували різні підходи й методи. В сучасному 

періоді, який дістав назву постмодерн, з’явилося багато нових тенденцій. І 

однією з них стало розширення геополітичного протистояння на ті галузі, які 

безпосередньо до політики не відносяться (історична пам'ять, культура, освіта 

та ін.).  

Чому так політично важливо впливати на історичну свідомість? Бо вона 

значною мірою формує національну та регіональну ідентичність громадян, 

їхню політичну свідомість та морально-етичні засади. Тому міждержавні 

взаємини в галузі історичної пам’яті стали одним з основних напрямів 

постмодерної геополітики. Як вона реалізовується? Насамперед через 

нав’язування своїх версій історії і своїх історично політичних цінностей, героїв 

та антигероїв. Однією з поширених підступних технологій стало формування в 

інших народів відчуття історичної провини, відсутності здобутків та перемог. І 

очевидно, що суспільства з комплексом історичної провини, приниження, 

сорому від поразок і втрат не зможуть вийти на нові рівні політичного та 

соціально-економічного розвитку. 

З огляду на своє особливе геополітичне положення та складне історичне 

минуле, саме Україна на сьогодні опинилася основним об’єктом геополітики 

національної пам’яті з боку різних зовнішніх середовищ. Напрями такої 

діяльності різні: одні хочуть безпідставно нав’язати українцям комплекс 

історичної провини, приниження, інші – меншовартості, а треті – і загалом 

дискредитувати українські національно-державні прагнення, історичні постаті, 

позбавити унікальності та цілісності весь український історичний процес. 

Показовим прикладом такої геополітичної технології стала стаття В. Путіна 

«Про історичну єдність росіян та українців». Не маючи історичної освіти, 

жодного відношення до історичної науки і заперечуючи всі етногеографічні 

реалії, російський президент проголошує ключову ідею: є нібито один народ 

(росіяни та українці) , а значить добре було б, щоб була й одна держава. А це 

фактично неприховані імперські претензії щодо інкорпорації Росією всієї 

території України.  

Так само ось уже кілька років намагається нав’язати українцям відчуття 

провини й різні державні структури Польщі, зокрема, щодо подій Другої 

світової війни, які відбувалися на суміжних з Польщею українських етнічних 

територіях, насамперед на Волині. При цьому ні польські історики, ні влада не 
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хочуть сприйняти і визнати, що прагнення поширити польську державність – 

це була політика імперіалізму, тобто творення не польської національної 

держави, а польської імперії в межах історичної Речі Посполитої.  

В останні роки в інформаційний простір вкидають також і матеріали зі 

звинуваченнями українських політиків та українського народу загалом в 

причетності до Голокосту євреїв в часи Другої світової війни з вимогою 

загального вибачення. Це також цілком провокаційна постановка питання, 

адже Голокост – це злочини німецького нацизму і перекидати вину за ці 

злочинні дії на ті народи, на території проживання яких це відбувалося 

(польського, українського), зовсім безвідповідально.  

Це лише окремі некоректні геополітичні випади проти України та 

українського народу в галузі історичної пам’яті. І такі та подібні звинувачення 

лише будуть наростати, бо український політикум та широка громадськість у 

кращому випадку лише захищаються.  

Не менше проблем і на внутрішньодержавному рівні, де питання 

історичної пам’яті активно використовують антидержавні сили, намагаючись 

нав’язати думку про нібито зовсім протилежні історично-політичні цінності за 

регіонами держави. Тут треба розуміти, що певні відмінності в цьому контексті 

дійсно є, але вони не мають характеру якоїсь несумісності і при мудрій 

інформаційній діяльності усе можна регіонально збалансувати. Тому у 

внутрішній геополітиці національної пам’яті необхідним є насамперед 

пізнання, відбір і усвідомлення таких регіонально-історичних особливостей та 

цінностей, які, відзначаючись історичною об’єктивністю, мали б водночас 

загальнонаціональне значення, були оптимістичними, відображали б 

втягнутість усіх регіонів України в єдиний загальноукраїнський історичний 

процес. І постійно наголошувати на українських перемогах та здобутках, а їх є 

чимало! 

 

 

3.7. Про формування українсько-російського державного кордону: 

об’єктивно і без упереджень  

25 липня 2921 року  

 

Загрози повномасштабного збройного вторгнення Росії з метою обмежити 

суверенітет України або й зовсім ліквідувати українську державність 

супроводжуються висуванням територіальний претензій до нашої держави, які 

поєднуються з різнобічною дезінформацією щодо умов і обставин формування 

українсько-російського державного кордону.  
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Отже, які основні прийоми інформаційної дезорієнтації щодо кордонів 

використовує російська пропаганда? Це насамперед посилання на те, що Росія 

має право володіти різними частинами державної території України з огляду на 

той факт, що ці регіони колись належали Російській імперії. Мовляв, Російська 

імперія захопила наприкінці XVIII Крим, тому саме Російська Федерація має 

право на цей півострів. Так само подаються і її уявні права на Південь України. 

За таким принципом держава Монголія, посилаючись на середньовічні 

володіння монгольських ханів, могла б претендувати на більшу частину Азії і 

навіть європейські країни, включаючи Китай і Росію. 

Але держава Росія, попри свої величезні імперські амбіції, у правовому 

відношенні, у тому числі щодо державної території та кордонів, не є 

правонаступником Російської імперії, а Російської Радянської Федеративної 

Соціалістичної Республіки (РРФСР), тобто політичного утворення, яке 

появилося на політичній карті в результаті розпаду Російської імперії у 1917 

році. Щодо Російської імперії, то вона включала багато національних країн і 

районів, захоплених шляхом збройного насильства, позбавляючи народи цих 

країн всіх політичних прав. Тобто ця імперія навіть приблизно не була 

правовою державою, а відповідно і не мала достатніх юридичних підстав на 

володіннями тими національними країнами, до переліку яких входили, 

наприклад, і більша частина Польщі, і Фінляндія, і країни Балтії. 

З огляду на те, що сучасна Росія успадкувала територію РФСРР, то 

початки формування українсько-російського кордону припадають на час 

розпаду Російської імперії і розмежування між політичними утвореннями, що 

утворилися на її руїнах (1917–1920 р.р.). Яким мав бути найбільш 

справедливий принцип при такому розмежуванні? Очевидно, що 

етнонаціональний, тобто державні кордони мали бути встановлені з 

урахуванням меж компактного розселення українського й російського народів. 

Це відповідало принципам створення національних держав, які на той час вже 

утверджувалися в Європі. Водночас східні межі української етнічної території 

на той час вже були достатньо добре визначені за результатами перепису 1897 

року і відображені в працях Д. Багалія, О. Русова, низки російських етнологів і 

картографів.   

Спочатку Українську сторону на переговорах про державний кордон з 

Російською Радянською Республікою у 1918 році представляла Українська 

Народна Республіка, яка утворилася в результаті самовизначення українського 

народу в процесі розпаду Російської імперії, а згодом і Українська Держава 

часів гетьмана П. Скоропадського. Керівництво двох цих українських держав 

ставило питання про включення до своєї території всіх повітів східного 

українського історичного регіону Слобожанщини, а уряд П. Скоропадського 
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проектував і входження на федеративних засадах до Української Держави 

Кубані (в один момент Кубанська Краєва Рада і прийняла рішення про 

входження складу Української держави). На короткий час до складу 

Української Держави увійшов і Крим. Але більшовики-інтернаціоналісти 

Радянської Росії не лише категорично не сприймали етнонаціональний 

принцип розмежування, але й не розглядали варіанти справжньої української 

державності, уже тоді створюючи різні гібридні радянські республіки, зокрема, 

Донецько-Криворізьку.   

Так само політичне керівництво т. зв. Української Соціалістичної 

Радянської Республіки, проголошеної російськими більшовиками, у великій 

більшості спочатку не сприймало ідей українського етнополітичного 

визволення, розглядаючи окремий статус України переважно лише як 

вимушений політичний крок з огляду на популярність у народі державницьких 

настроїв. Проте з 1919 року саме УСРР вела переговори з РСФРР про 

державний кордон. З огляду на те, що суверенна держава Україна у 1991 році 

успадкувала територію УРСР, важливо виділити основні моменти формування 

її східного кордону. І хоча в окресленні території УСРР українські більшовики 

недостатньо враховували етнонаціональний чинник, але переговори про 

державний кордон між УСРР і РСФРР все ж мали офіційний характер, що 

відобразилось у затвердженому у 1919 р. Договорі про кордони між УСРР і 

РСФРР.  

З уваги на те, що при міждержавному розмежуванні за основу брали межі 

губерній царської Росії, то і нові кордони не відповідали етнічним. 

Розмежування здійснювалось за примітивним принципом: якщо в більшій 

частині губернії разом з губернським центром переважають представники 

одного народу, то і вся губернія належить до відповідної республіки. 

Державний кордон з Російською республікою пройшов в основному по східній 

і північно-східній межах колишніх Таврійської, Катеринославської, 

Харківської губерній. Виняток було зроблено на користь Росії, до якої 

відійшли чотири повіти української Чернігівської губернії: Суразький, 

Новозибківський, Білгородський і Грайворонський. Водночас 

етнічноукраїнські повіти Курської, Воронезької губерній та Області Війська 

Донського і Кубані опинилися поза межами УСРР. 

У 1923 році в керівництві УСРР відбулися деякі зміни, зокрема, щодо 

зростання державницьких підходів через впливи так званих націонал-

комуністів (Скрипник, Шумський).  Тому створена в 1923 р. при ЦВК УСРР 

комісія одержала завдання переглянути кордони УСРР з РСФРР. 

Підготовлений нею проєкт передбачав включення до складу УСРР етнічно 

українських повітів Слобожанщини. Однак, згідно з остаточною ухвалою ЦК 
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ВКП(б) Україні було передано лише 11 волостей Путивльського повіту і тільки 

окремі волості і кілька селищ інших етнічноукраїнських повітів. Водночас 

територіальні претензії РРФСР на Шахтинську і Таганрозьку округи УСРР 

відповідно до ухвали Президії ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 р. були 

задоволені, незважаючи на те, що більшість населення на цій території, згідно з 

переписом 1897р. (71%), становили етнічні українці. Тобто, замість того, щоб 

приєднати східні етнічно українські райони Слобожанщини, УСРР в результаті 

такого волюнтаристського рішення союзного центру зазнала лише суттєвих 

територіальних втрат. І загалом поза межами УСРР залишилося понад 100 тис. 

км. кв. території з переважанням етнічно українського населення. І що 

важливо: це населення, як засвідчує низка документів, неодноразово ставило 

питання про приєднання до УСРР. Усе це спростовує всі теперішні заяви 

кремля про те, що більшовики сприяли розширенню території УСРР за рахунок 

російських земель. 

Найбільше спекуляцій в російських пропагандистський матеріалах 

стосується переходу до складу УРСР у 1954 році Кримської області, який 

подається як результат волюнтаристських дій тодішнього партійного керівника 

СРСР М. Хрущова. Насправді, ініціатива переходу виходила не стільки від 

союзного центру як знизу – від партійного і господарського апарату Криму 

через край складне економічне становище, зумовлене, поряд з іншими 

чинниками, також й депортацією кримсько-татарського народу у 1944 р. Всі 

ухвали щодо переходу області до складу України були прийняті на основі 

чинного законодавства, ніяких протиправних дій не було вчинено. 

Отже, попри формальність державно-політичного статусу УРСР 

формування її східних кордонів мало офіційний переговорний характер, але 

завершилося на користь Радянської Росії, якій союзний центр передав великі 

площі української етнічної території, що стало передумовою наступної 

обвальної асиміляції етнічно українського населення в російській радянській 

республіці. 

 

 

 

3.8. Деякі зауваження щодо адміністративно-територіальної реформи 

в Україні  

11 червня 2029 року 

 

В Україні вже кілька років іде адміністративно-територіальна реформа. 

Першим її етапом проголосили формування об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ), під утворення яких заклали деякі податкові переваги та збільшили 
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повноваження в контексті децентралізації. Було складено перспективний план 

організації таких громад, визначено пропоновані центри. Але якщо за 

попередньої влади утворення ОТГ мало добровільний характер, то при новій 

об’єднання сільрад і поселень вже має стати обов’язковим. І згори 

нав’язуються схеми поділу, які навіть заперечили попередньо утворені ОТГ, 

що в деяких випадках викликало великі невдоволення, особливо щодо 

насильного приєднання до великих міст.  

Багатьом громадянам ідея утворення ОТГ сподобалася. Чим саме? Бо 

згідно з положенням про ОТГ вже більше податків залишатиметься громадам, 

вони вже самі можуть розпоряджатися своїми коштами. Але разом з тим ОТГ 

вже самі мають фінансувати свою бюджетну сферу! Це загалом можна було б 

успішно робити, якщо громади мали б відповідну економічну базу, тобто 

підприємства виробничої сфери чи сфери послуг. А яка зараз економічна 

ситуація у віддалених місцевостях? Дуже сумна, бо економічна база вкрай 

обмежена. Тому ОТГ зі слабкою економічною основою мають шанс вижити 

лише завдяки субвенціям з державного бюджету. Але оскільки утворення ОТГ 

вже запущено, то цю реформу треба так провести, щоб мінімізувати негативні 

наслідки. Той факт, що у розпорядження громад перейде частина прилеглих 

державних земель, також треба використати раціонально. І однозначно буде  

безвідповідально – продавати ці землі (як намовляють деякі політичні й 

фінансові аферисти). Бо продати землю можна лише раз. Тому ще раз 

наголошу: лише за умови формування належної економічної бази ОТГ мають 

шанс стати опорними центрами соціально-економічного розвитку, у тому числі 

й у віддалених сільських місцевостях.  

Але ще ставиться також питання про реформування середньої ланки через 

об'єднання 3-4 наявних районів  Мінрегіон нещодавно поширив карти таких 

пропонованих районів. Громадськість почала активно обговорювати ці схеми, 

але переважно лише їх  другорядні аспекти (щодо кількості районів, нових 

центрів тощо). Але ніхто не звертає уваги, які це матиме загалом і соціальні 

наслідки, бо різко зростають відстані до центрів адміністративного 

обслуговування? Причому навіть на найвищому рівні нема розуміння того, які 

функції виконуватимуть ці райони, якими будуть їхні повноваження? І тут 

треба відповісти на питання: чи доцільно загалом утворювати такі одиниці. 

Оскільки ОТГ в областях буде небагато, то треба зробити висновок, що 

великих адміністративних районів як цілісних одиниць зовсім непотрібно. За 

принципом плюралізму різних форм управління можна лише ставити питання 

про утворення над громадами судових, прокурорських чи інших подібних 

округів, які можуть територіально і не збігатися. Це дасть змогу уникнути 
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бюрократичного дублювання одного і того ж виду роботи на різних 

адміністративних рівнях. 

І на найвищому рівні, і в деяких політичних середовищах є прихильники 

не лише укрупнення районів, але й областей. Відразу зазначу, що я 

категорично проти такої ідеї. Чому? Бо об’єднання кількох областей призведе 

до створення надвеликих адміністративних одиниць, відповідних розмірам 

середніх європейських країн, що зовсім не характерно для унітарних держав. А 

великі розміри  та великі права в соціально-економічній сфері (така логіка 

політико-географічних процесів) підштовхуватимуть до постійного 

підвищення політичних повноважень, статусу. Тобто, це реальна загроза 

федералізації держави. Зростуть відстані до пропонованих центрів (іноді понад 

300 км), а це буде означати, що для одержання елементарних адміністративних 

послуг в такому центрі громадянам віддалених поселень довелося б затрачати 

декілька діб. В окремих регіонах, наприклад, в Закарпатській області, 

пропозиції об’єднання областей закономірно можуть викликати великі (і 

справедливі) соціально-політичні невдоволення.  

Отже, область як адміністративну одиницю треба обов’язково зберегти. А 

загалом, питання суттєвих адміністративних змін треба виносити на широке 

обговорення. І на референдуми, про які так багато говорили перед виборами. 

 

 

3.9. Якою мала б бути інформаційна політика України  

25 грудня 2015 року 

 

Значний резонанс в українському суспільстві викликало створення 

Міністерства інформаційної політики. З'явилося багато крикливих заяв, 

мовляв, «цензура повертається», «тотальний контроль» та багато ін. Насправді, 

усе це спекуляції, які найбільше виходять від недоброзичливо налаштованих до 

нашої держави політичних сил. Україна на сьогодні зазнає жахливої 

інформаційної агресії з боку Росії, якій треба ефективно протидіяти. І якщо ми 

програємо в цій інформаційній війні, то програємо і в усьому іншому. 

Відсутність системного опору інформаційним диверсіям з боку 

антиукраїнських сил, поряд з провалами в економічній та політичній сферах, і 

призвели до поразки «помаранчевих сил». Після 2005 року щодня, на всіх 

каналах, транслювали виступи маргінальних політиків з крайніми поглядами, 

цілеспрямовано розколюючи українське суспільство. Такого іспиту на 

цілісність не витримала б жодна держава. Якби, наприклад, у США цілодобово 

і на всіх каналах транслювали суперечки білих і чорних расистів, то навряд чи і 

ця держава зберегла б стабільність. Окрім того, на телебаченні та в інших 
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засобах масової інформації за всіма ознаками було відновлено «радянський 

союз» з усіма його атрибутами та цінностями («общая победа», «общие герои и 

достижения» і т. д.). З таких сумних провалів треба зробити висновки. І 

насамперед відновити суверенітет України в інформаційній сфері, не 

допускаючи антиукраїнської пропаганди к будь-якій формі та обмежуючи до 

мінімуму російську інформаційну продукцію, включаючи музику, фільми 

тощо. А тому Міністерство інформаційної політики потрібне. Але як воно 

справиться з наявними викликами, це вже інше питання. 

 

 

3.10. Що стало на перешкоді перемозі української революції 1917–1921 

років в контексті сучасних етнополітичних проблем України  

22 січня 2020 року 

 

Проголошення політичної незалежності УНР 22 січня 1918 року – це 

видатна перемога українського народу, яка заслуговує якнайширшого 

загальнонаціонального відзначання! Але реалізувати ідею створення єдиної 

української держави в межах етнічної території українського народу тодішнім 

політичним силам, на жаль, не вдалося. В історичній літературі називають 

низку причин, які стали на перешкоді національно-державного 

самоствердження. Але переважно акцентують увагу на помилках окремих 

політиків, які дійсно були суттєвими. Та, абстрагуючись від діяльності окремих 

політичних діячів, ще важливіше виділити деякі несприятливі об’єктивні 

передумови, які були особливо значущими, і розглядати їх в сучасному 

контексті. Отже:  

1. Це відсутність цілісного українського міського середовища і відповідно 

слабкий контроль з боку проукраїнських сил ситуації у великих містах, які 

були і залишаються основними організаційно-культурними центрами. Таке 

становище було наслідком незавершених процесів модернізації української 

нації.  

Не дуже змінилася ситуація на краще і в наступні часи. Тому і на сьогодні 

великі міста східної і південної частини держави переважно ідентифікуються з 

Україно лише політично, але не культурно. А відсутність української 

культурної ідентифікації – це і загроза зміни політичних орієнтирів.  

2. З першою несприятливою передумовою пов’язана друга – неповнота 

соціальної структури українського народу, представленим на той час 

переважно лише селянством та невеликим середовищем національної 

інтелігенції.  
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Соціально-структурні виклики на сьогодні дещо інші, але не менш 

небезпечні: українське громадянство вже соціально різноманітне, але засоби 

виробництва, інформаційну та банківську сферу контролюють люди, які 

культурно не ідентифікують себе з українським народом. Їхня політична 

проукраїнська орієнтація може бути лише ситуативною (і ненадійною). 

3. Ще однією суттєвою причиною поразки української революції стало 

неприйняття української ідеї етнічними меншинами і активна їхня участь у 

реалізації інших геополітичних проєктів (підтримка більшовицьких та 

російських імперських ідей, національних ідей сусідніх народів). Внаслідок 

цього геополітичний вибір, здійснений більшістю неукраїнського населення, 

спрямований на підтримку російської більшовицької імперії, а отже проти ідеї 

української національної держави, значною мірою змінив співвідношення 

військово-політичних сил не на користь України.  

В сучасній Україні етнополітична ситуація також суперечлива. Є 

позитиви: значна частка представників етнонаціональних меншин уже вважає 

саме Україну своєю батьківщиною. Але поширеними в цьому середовищі є і 

радянська ідентичність, і російська, і т. п. Але найгірше: нема чіткої державної 

політики нейтралізації відверто ворожої «п’ятої колони» і конструктивного 

діалогу з тими, хто налаштований позитивно до української справи. 

4. Практично жодна з українських політичних сил 1918–1921 років не 

зуміла запропонувати українському селянству прийнятну економічну модель, 

впадаючи то в крайнощі лівацького популізму, то поміщицької закостенілості. 

А це дало додаткові козирі російським більшовикам й анархістам, і спричинило 

відторгнення від української справи широких верств людності.  

Що маємо сьогодні: економічна ситуація в країні вкрай складна 

(економічний спад, деіндустріалізація). Нема цілісної та реалістичної програми 

економічного піднесення, поглиблюється соціальна несправедливість, 

зростають соціальні негаразди, насамперед безробіття, що змушує велику 

кількість громадян покидати свою батьківщину. І є реальна загроза нової 

соціальної дестабілізації, а також і можливого відторгнення значної кількості 

громадян від української ідеї та підтримка ними відверто ворожих 

проросійських сил.  

5. Українські державницькі політичні сили в часи національної революції 

суттєво програвали в донесенні своїх ідей до широких верств населення, 

особливо у віддалені території. В той же час російським більшовикам вдалося 

створити цілісну мережу пропагандистських центрів, які використовували 

цинічні технології обману мешканців України.  

В сучасних умовах основним засобом інформаційної політики стало 

телебачення. А тут ситуація катастрофічна: майже половина телевізійних 
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каналів належить проросійським політикам і здійснює відверту антиукраїнську 

пропаганду. На деякі території України продовжу вести своє мовлення 

безпосередньо російське телебачення. Переважаючими є і проросійські впливи 

в інтернеті, де організовано цілі «фабрики тролів», що цілеспрямовано 

займаються дезінформацією.  

Така далеко не оптимістична ідентифікація сучасних суперечностей в 

контексті уроків революції 1917–1921 років все ж має позитивну 

спрямованість, бо розуміння проблем – це крок до їхнього вирішення, і до 

нових перемог. Яких я вам і бажаю в день незалежності та соборності! 

 

 

3.11. Які ідеологічні засади можуть об’єднати українське суспільство 

20 січня 2021 року 

 

Всі останні виборчі кампанії свідчать також і про диференціацію різних 

ідеологічних впливів. За таких умов нав’язується думка про те, що в Україні 

годі знайти ідеологічні засади, які об’єднали б усе суспільство, а можна 

надіятися лише на окремі політичні постаті. Але за відсутності в сучасній 

Україні таких загальновизнаних особистостей, як, наприклад, свого часу 

генерал Манергейм у Фінляндії, на цей час нема підстав ставити питання про 

об'єднання навколо окремих політиків. А тому задля глибшої консолідації 

країни так чи інакше треба шукати найбільш прийнятні ідеологічні принципи 

та формувати політичні сили, здатні реалізувати такі підходи. 

Тому відразу хочу зазначити, що українське суспільство не настільки 

різне, що неможливо знайти якусь спільну ідеологічну основу. І той факт, що 

Україна зараз помітно політично й ідеологічно диференційована, є не стільки 

результатом об’єктивних процесів, як цілеспрямованого впливу російських 

спецслужб та підривних ідеологічних центрів впродовж понад 20 останніх 

років, які прагнули створити з одного боку великий проросійський блок, 

насамперед на Сході та Півдні України, з іншого – політичний полюс вкрай 

радикального націоналізму, локалізований переважно лише на Заході. І все це 

робилося за відсутності цілеспрямованості державно-інформаційної політики, 

спрямованої на регіональне зближення політичних настроїв.  

Разом з тим, розвиток подій в наприкінці 80-х, на поч. 90 років ХХ 

століття засвідчив велику впливовість національно-демократичних сил (Руху, 

республіканської та демократичної партій), які знаходили підтримку в усіх 

регіонах України. На жаль, в наступний період ці політичні сили різними 

методами були фактично усунуті з політичної арени. Але їхній досвід 

підтверджує, що ідеологія націонал-демократії (демократичного націоналізму) 
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та патріотична ідеологія українського консерватизму (на засадах В. 

Липинського) у поєднані з ідеологією християнської демократії все ж у змозі 

консолідувати все українське суспільство. 

Окрім національно-демократичних та національно-консервативних 

ідеологічних принципів важливо також сформувати чіткі засади соціально-

економічної політики, відкинувши насамперед крайнощі ліберальної економіки 

і посилити соціальний характер державності (і це зовсім не популізм). 

Формування таких політичних сил, які потенційно можуть одержати 

підтримку 30-40% виборців кожна, мало б відбуватися знизу і без участі різних 

олігархічних груп (як внутрішніх, так і зовнішніх). І таке перегрупування 

партійно-політичного спектру держави у змозі посилити єдність Української 

Держави загалом.  

 

3.12. Про необхідність інформаційно-культурної революції в Україні 

22 червня 2014 року 

 

Створення нової якості української державності потребує нової 

інформаційно-культурної революції. Першорядне завдання – вилучення з 

українського інформаційного простору російських ідеологічних стереотипів, і 

насамперед – історичних. Неприпустимою є антиукраїнська пропаганда, 

включаючи кіно і навіть гумор. Причому редакційна політика має стосуватися 

як радянських, так і сучасних російських фільмів. Гостро необхідні українські 

різножанрові видання, підготовлені на високому інтелектуальному рівні. 

Важливо не лише відстежувати ворожі щодо України інформаційні провокації, 

але й працювати на випередження. Пропагуючи різномовний український 

патріотизм, треба водночас доводити, що ідентичність і самобутність України 

визначає насамперед українська культура. Аргументованою має бути 

популяризація природного, не насильного, переходу русифікованих етнічних 

українців в українське мовно-культурне середовище з тим, щоб розширити у 

великих містах україномовні культурні осередки. 

 

 

3.13. Чому після 29 років незалежності Україні знову загрожує втрата 

державності 

24 серпня 2020 року 

 

Двадцять дев’ять років незалежності – це достатній період для 

консолідації держави, створення основ нової політичної та економічної систем, 

різних запобіжників до зовнішніх та внутрішніх загроз. Але, на жаль, не така 
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ситуація в Україні. Невпевненість у завтрашньому дні проймає на сьогодні все 

суспільство, і це стосується не лише загрози з боку агресора Росії, але й 

девальвації державності загалом через кризу державних інститутів, 

економічний занепад й втрату людського потенціалу внаслідок масової 

еміграції за кордон на заробітки та навчання.  

У такій ситуації модним стало звинувачувати український народ, який, як 

багато-хто пише, зрадив українській ідеї. З цього приводу пригадую один 

момент з наукової конференції на початку 90-х років ХХ ст., коли якийсь 

доповідач почав говорити образи на адресу нашого народу, мовляв українці 

обмежені, такі-сякі, думають лише про хліб та сало і т. п. У президії 

конференції був відомий дисидент, уже покійний професор Валентин Мороз, 

який не дав змоги завершити цей виступ, встав і сказав: «Це ви негідник, а 

народ наш великий, він має загальносвітові досягнення і перемоги». Це 

виглядало дуже жорстко і не зовсім коректно, але таку репліку В. Мороза я 

цілком підтримую і адресую усім тим, хто продовжує обзивати українців 

«рабами», «вівцями» і т. п.  

То чи дійсно була зрада з боку українського народу? Давайте з’ясуємо. 

Наш народ є постгеноцидним. Він пережив такі катаклізми, після яких багато 

інших народів, навіть великих і культурно розвинутих, взагалі зійшли б 

історичної арени. Але попри величезні людські і морально-культурні втрати 

українці все зуміли здобути незалежність на поч. 90 х років минулого століття 

і, до речі, подарували її кільком іншим країнам (Білорусі, країнам Середньої 

Азії). Так, значна частина українців на 1991 рік була під впливом совкової 

ідеології та ідентифікувалася з попередньою державою. Та був уже і значний 

вплив національно-демократичних сил (понад 30 %). Це не так багато, але й 

водночас було достатньо для перетворення України в успішну національну 

державу європейського типу.  

Але стратегію розвитку держави, її основні ідеологічні засади нове 

керівництво України так і не зуміло обґрунтувати. З самого початку не 

проводилась державна політика в напрямі розширення середовища 

проукраїнських настроїв, не було системної інформаційної діяльності щодо 

роз’яснення нових геополітичних реалій і формування нових смислів, 

мінімізації впливу антиукраїнських середовищ. Але найбільші негативні 

наслідки мав вибір невдалої моделі переходу від командно-адміністративної до 

ринкової економіки, коли замість наведення ладу в державному секторі 

економіки, грошової приватизації нерентабельних державних підприємств і 

залучення західних стратегічних інвесторів провели так звану «сертифікатну» 

приватизацію, внаслідок чого майже усім майном заволоділи люди, які взагалі 

не ідентифікували себе з Україною, проводячи політику вивезення капіталів з 
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нашої держави, руйнування виробничих потужностей та скорочення робочих 

місць. І це стало не лише передумовою погіршення рівня життя громадян, але й 

вирішальною втратою з боку державницьких політичних сил. Бо домінуючі 

вже в економіці та інформаційній сфері космополітичні й антиукраїнські 

середовища під різними спекулятивним приводами поступово розпочали 

ліквідацію українських національно-демократичних партій, «реставрацію» і 

радянської ментальності, й символіки, і навіть розширення радянської 

ідентичності та зміцнення політичних сил, що на неї спирались.  

Але в 90-ті роки ХХ ст. розчарування громадян економічною політикою в 

Україні ще не були такі загрозливі, бо не було реальних зовнішніх небезпек. Та 

вже на початку двотисячних років Росія перейшла до відкритої політики 

відновлення імперії в межах СРСР, створюючи в Україні різні гібридні 

середовища свого впливу. Український народ двічі піднімався на масові 

протести у 2004 та 2013 роках, відстоюючи суверенітет держави у 

протистоянні з Росією та вимагаючи прозорих й справедливих політичних 

відносин, покращення свого соціально-економічного становища. І тут треба 

наголосити, що прагнення до нормальних економічних умов життєдіяльності 

властиве кожному народу, і є доброю засадою його подальшого розвитку. А що 

виходило в результаті: замість очікувань покращення з соціальною і правою 

справедливістю, – ліберально-цинічна політика тотального зменшення 

соціальних видатків, збільшення тарифів та зарплат дискредитованих 

високопосадовців, зменшення робочих місць та ін., що видавалося як 

проведення реформ. Міжнародні транснаціональні спекулянти, маючи 

суттєвий вплив на економічну політику останніх українських урядів та 

виходячи зі своїх інтересів, не розглядали Україну як державу з розвинутою 

наукомісткою промисловістю, високим рівнем науки й освіти, а переважно 

лише як постачальника сільськогосподарської сировини та дешевої робочої 

сили. Тому постмайданні уряди так і не запропонували таких реформ, які дали 

б якийсь імпульс економічному розвитку і створенню робочих місць, а це вело 

до соціально-політичного відторгнення широких верств населення від 

політичного керівництва. 

Такі негативні тенденції в умовах цинічних інформаційних маніпуляцій 

завершились поразкою на виборах постмайданних політичних сил. Але це не 

була зрада з боку українського народу, а навпаки, зрада політикумом інтересів 

українського народу. Тобто знову проявилося відставання провідних верств 

українського суспільства від рівня широкого загалу. І така зла доля, яка, на 

жаль, супроводжувала Україну впродовж тривалих періодів історії, знову 

повторилася.  
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Прихід до влади у 2019 році нових політичних сил з невизначеними 

ідеологічними засадами позначив й новий суперечливий період політичного 

розвитку України. Були насамперед побоювання зміни геополітичних 

орієнтацій, які на щастя, не підтвердилися. Але загрози національно-

державницьких та економічних втрат, особливо щодо ілюзорних проектів 

можливої інтеграції окупованих районів Донеччини в умовах коронавірусної 

кризи, залишаються. Зберігаються також надто великі впливи на українську 

політику міжнародних транснаціональних спекулянтів та українських 

олігархів. Україна стає полігоном, де відкрито змагаються різні спецслужби та 

закулісні гравці. Поглибились загрози національній безпеці внаслідок 

розширення впливу відверто проросійських антиукраїнських політичних сил 

(Медведчука, Шарія), втрати території життєдіяльності українського народу 

внаслідок продажу іноземцям та різним тіньовим структурам 70 % українських 

земель.  

Але це не безвихідь. В історії України були й складніші часи. І все 

залежатиме від того, чи зможе сам український народ знову 

самоорганізуватися соціально й політично та дійсно стати сувереном на своїй 

землі. І я вірю, що зможе. Вітаю з Днем Незалежності України, бо це велика 

подія і в житті українського народу, і в світовому масштабі! 

 

 

3.14. Територіальна організація державної влади і місцевого 

самоврядування України: чи все тут так добре? 

16 квітня 2021 року 

 

Різних оцінок роботи окремих органів державної влади України можна 

знайти дуже багато. Як справедливих, так й упереджених. А ось загальні 

питання ефективності територіальної організації державної влади й місцевого 

самоврядування, насамперед в контексті доцільності й оптимальності 

розміщення владних структур в інтересах громадян, вертикальної та 

горизонтальної взаємопов’язаності та співвідношень всіх управлінських 

підрозділів, - дуже мало. А це водночас одна з основних проблем 

функціонування держави, яка була актуальною у всі часи. Тобто, можна 

назвати різні історичні приклади, коли навіть дуже великі й культурно 

неоднорідні держави поєднувала ефективна система територіального 

управління. І навпаки, коли через відсутність нормальних територіально-

управлінських зв’язків держави розпадалися. Тут можна назвати і сумний 

досвід слабкої територіально-управлінської пов’язаності Криму з центром 



90 
 

України впродовж усього періоду незалежності, що стало однією з причин 

відносно легкої анексії півострова Росією.  

Отже, для того, щоб оцінити в загальних рисах територіальну організацію 

влади в Україні, важливо насамперед визначитися зі співвідношенням владних 

повноважень центру та регіонів, а також з проблемними особливостями 

адміністративно-територіальних одиниць різного рівня в контексті 

можливостей виконання ними основних функцій зі забезпечення потреб 

громадян. В цьому контексті відразу помітною є суттєва проблема, бо Україна 

перебуває зараз в процесі адміністративно-територіальної реформи. А всі 

адміністративно-територіальні зміни, навіть дуже обґрунтовані, не можуть не 

мати певних негативних наслідків. А ті, що були проведені в Україні, якраз не 

були до кінця концептуально продумані, що буде ще неодноразово 

проявлятися через різні прояви невдоволення.  

У відношенні центральної влади та місцевого самоврядування тривалий 

час як панацею від усіх проблем розглядали децентралізацію. Для цього, з 

одного боку, були певні підстави через наявність в центрі надмірних 

повноважень в розподілі фінансових ресурсів, але з іншого – ця ідея є 

своєрідним компромісом в процесі нав’язування Москвою вимоги 

федералізації України. Тому логічним є запитання, чи дійсно потрібна Україні 

тотальна децентралізація? Очевидно, що ні, бо навряд чи хтось може назвати 

приклади, щоб держава, яка фактично веде війну і частина території якої 

окупована, здійснювала б децентралізацію. Скоріш, навпаки. То яка ж модель 

взаємин центральної і місцевої влади потрібна Україні? А та, яка забезпечить 

баланс інтересів. Тобто Україні не потрібні ні децентралізація, ні централізація, 

а узгодженість інтересів центральної та місцевої влади. І досягти її можна, 

забезпечивши широке самоврядування, але лише на рівні територіальних 

громад найнижчого рівня (об’єднаних територіальних громад). Водночас так 

звана регіональна децентралізація, коли великі владні повноваження будуть 

надані вищій адміністративній ланці – регіонам, є категорично неприйнятною. 

Чому? Бо це матиме не соціально-економічне значення, а політичне, 

започаткувавши вимоги надання нових і нових повноважень регіонам, що може 

призвести до «розповзання» держави, а згодом і федералізації, бо такою є 

логіка геополітичних процесів. Отже, подальше зростання так званого 

регіонального самоврядування несумісне з ідеєю цілісної унітарної України. 

Тому не випадково збільшення владних повноважень на рівні регіонів 

вимагають проросійські сили, розглядаючи його як передумову федералізації. 

Нещодавно українське керівництво допустило можливість деякого 

територіального розосередження столичних функцій, тобто розміщення поза 

Києвом окремих центральних органів. Це викликало розгубленість української 
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громадськості, хоча насправді такі підходи не є жодною новизною в 

геополітичній практиці. Я, скажімо, ще понад 20 років тому допускав 

можливість використання подібних механізмів і в Україні. Але при цьому 

треба дуже добре думати, коли, де і з якою метою можна застосовувати подібні 

прийоми. Чи актуально це для сучасної України? Однозначно, ні, бо нема 

відповідних потреб, ні реальних передумов з огляду на сучасну геополітичну 

ситуацію. 

Щодо організації місцевого самоврядування на найнижчому та 

середньому рівнях, то тут зростають проблеми пов’язаності адміністративних 

центрів та периферійних поселень, тому першочергово треба зробити все, щоб 

менше помітними стали такі недоліки нових адміністративно-територіальних 

змін, як зростання віддаленості до нових адміністративних центрів, що з огляду 

на погане транспортне забезпечення у периферійних місцевостях, реалізувати  

буде не так просто. Особливо загрозливим в аспекті повноцінного надання всіх 

послуг є становище найбільш віддалених поселень, на що мали б звернути 

увагу в керівництві нових громад. Окрім того, нема чіткого розподілу 

повноважень між ОТГ, районами, обласним центром, особливо між районом з 

центром в обласному центрі (перепрошую за тавтологію) та ОТГ з центром в 

обласному центрі.  

Але ефективність місцевого територіального управління найбільше 

залежатиме від вирішення насамперед соціально-економічних проблем. А вони 

зараз є вкрай загрозливими (економічний спад, масове безробіття, закордонне 

заробітчанство). Тому дієздатність місцевої влади якраз буде залежати від того, 

наскільки вона зуміє подати позитивні імпульси в розвитку господарства на 

різних низових рівнях. Тобто об’єднані територіальні громади можуть показати 

свою життєздатність, якщо зуміють організувати та активізувати на своїй 

території економічне життя.  

Отже, поряд з проблемами різних гілок влади, маємо і багато слабких 

місць в територіальній організації державної влади й місцевого 

самоврядування. І тут особливо важливо розуміти, що послаблення легальної 

влади в якійсь місцевості може призвести до того, що туди зайде інша, 

нелегальна, влада.  
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3.15. Про небезпеки для України від зустрічі в Нормандському 

форматі 

2 грудня 2019 року 

 

Для протидії російській гібридній війні Україні дійсно треба апелювати до 

міжнародної спільноти. Але насамперед – до тих середовищ, які розуміють 

загрози від посилення Росії для стабільного розвитку світу, насамперед 

сусідніх держав, і можуть реально щось зробити на користь України. Але чи 

адекватно сприймають ці загрози такі учасники нормандської четвірки, як 

Франція та Німеччина? Тут якраз є великі сумніви. Бо Франція в особі її 

президента Е. Макрона відверто задекларувала своє зацікавлення у зближенні з 

Росією, має якісь ілюзії щодо нібито конструктивної геополітичної місії цієї 

імперської держави. Канцлер Німеччини А. Меркель також займає подібну 

позицію в оцінках Росії, причому в самій урядовій коаліції, де достатньо людей 

Г. Шрьодера, чимало прихильників ще більшого поглиблення російсько-

німецької економічної співпраці. То чи зможуть ці міжнародні учасники 

настільки вплинути на Росію, щоб добитися від неї хоча б найменших 

поступок? Ні, бо не мають ні суттєвих важелів ні, зрештою, - й бажання. Їм 

важливо просто знизити рівень українсько-російської напруженості і відсунути 

цю проблему на задній план. А тому будуть тиснути не стільки на Росію, як на 

Україну, з тим, щоб вона виконала невигідні українських інтересам Мінські 

домовленості за так званою формулою Штанмаєра. А там багато загроз, і щодо 

фактичної легалізації т. зв. ЛНР-ДНР, їхнього фінансування і фактичного 

включення в політичну систему України. Ймовірним є і тиск на Україну в 

напрямі реалізації таких політичних змін, які можуть призвести до поступової 

федералізації. На цьому буде наголошувати й особисто Путін, вимагаючи 

також і зняття економічної блокади з окупованих територій, постачання води 

до окупованого Криму та ін. І чи зможе недосвідчений В. Зеленський 

протистояти таким підступним намірам, важко сказати. 

Тому зустріч в нормандському форматі Україні на сьогодні фактично не є 

потрібною. Треба шукати нові формати. Й апелювати до тих міжнародних 

структур, які з більшим розумінням ставляться до українських проблем і мають 

певні важелі протидії російським впливам (це Конгрес США, Великобританія, 

Польща). 
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3.16. Які економічні важелі можна застосувати в протидії донецькому 

сепаратизму 

5 грудня 2019 року 

Щоб зупинити активізацію проросійських бойовиків на Донеччині, 

Україна могла б використати вагомі невійськові важелі впливу. І основний з 

них – повна економічна блокада окупованої території з припиненням 

постачання газу, води, електроенергії, а також й усіх фінансових виплат. Такі 

рішучі дії різко знизили б можливості сепаратистів. Усі заяви про те, що це 

негуманно є не лише демагогічними, але блюзнірськими, адже виходить так, 

що Україна сама надає економічні ресурси злочинцям, які вбивають наших 

людей. Безпідставними є і твердження, що там, мовляв, є наші громадяни. 

Насправді проукраїнського населення на окупованих територіях практично не 

залишилось. А ті, які залишились, до таких дій поставляться з розумінням. 

Якщо є побоювання реакції Заходу – то керівництво вже давно мало довести 

необхідність саме економічної блокади окупованих територій.   

 

 

3.17. П’ята колона в Україні як реальна загроза для української 

державності 

12 червня 2020 року 

 

В умовах протидії кремлівській агресії наявність широкого середовища 

проросійських політичних сил становить чи не найбільшу небезпеку для 

української державності. З середини ХХ століття таких внутрішніх ворогів 

було прийнято називати п’ятою колоною. Всі держави світу в умовах війни 

першочергово прагнули ліквідувати чи хоча б нейтралізувати п’яту колону. На 

жаль, в Україні нічого подібного нема навіть приблизно. Лише впродовж 

короткого періоду після Революції Гідності (у першій половині 2014 року) з 

ініціативи громадськості робилися деякі кроки для тиску на внутрішнього 

ворога. Але згодом він зовсім припинився. Чому? Жодних зрозумілих пояснень 

ніхто не може дати. Навпаки, лідерам п’ятої колони дали гарантії відкритої 

політичної діяльності в інтересах Росії і навіть офіційні посади.  

З того часу середовище проросійських сил розширилося і зміцніло. Треба 

визнати, що воно має і доволі значну демографічну основу, адже навіть на 

сьогодні державність України реально не сприймає 20-25% її громадян. Вони 

ідентифікують себе або як радянські люди, або як росіяни, або як прихильники 

інших держав. Це середовище існувало ще з часів проголошення незалежності, 

але впродовж 90 – х років ХХ ст. воно було дезорганізоване і дезорієнтоване. 

Зараз ситуація зовсім інша. П’ята колона не лише консолідована, але має 
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неймовірно високий рівень фінансової та інформаційної підтримки. В наступ 

проти основ української державності вона іде трьома групами – Медведчука, 

Мураєва і Шарія. Кремль у будь-який момент може їх об’єднати. І що 

очевидно і найбільше тривожить, що вони на наступних президентських та 

парламентських виборах сподіваються отримати більшість. І така небезпека 

дійсно є, бо в умовах карантину, економічного спаду зростає розчарування 

чинною владою. І очевидно, що невдоволені своїм становищем прихильники В. 

Зеленського в усіх східних та південних регіонах, а частково і в центральних, 

тепер вже підтримають Медведчука чи Шарія. І вже зараз кількість їхніх 

прихильників сумарно перевищує 20%, а реальним є вихід і на понад 30%. 

Особливо небезпечним є Шарій, адже він використовує найсучасніші методи 

інформаційного впливу, особливо на молодь, і неухильно нарощує свій вплив, 

який через рік-два може досягти 10%.  

Протистояти наступу п’ятої колони могли б політичні сили, близькі до 

національно-демократичного та націоналістичного табору. Але серед них 

повний розбрат, ненависть і ворожнеча, прагнення дискредитувати одні одних, 

а тому їхній сумарний вплив на сьогодні не перевищує 20 %, а якщо і надалі 

буде відбуватися взаємне поборювання, то ще більше зменшиться. Тому є 

необхідність переформатування всього цього середовища на основі базових 

українських національно-демократичних та консервативних цінностей з 

урахуванням принципів економічного націоналізму. Політика та ідеологія цих 

сил не має бути радикально-маргінальною, і лише тоді вони зможуть 

перетягнути на свій бік широкі верстви українських громадян, яких 

приваблюють саме помірковані підходи та принципи соціальної 

справедливості. 

Що важливо уже зараз? Обмежити інформаційний вплив п’ятої колони, 

яка контролює майже половину телеефіру. Це також реально зробити через 

організацію судових справ за антиукраїнську пропаганду. А є ще кримінальна 

відповідальність за державну зраду. І її також можна і треба використовувати. І 

думати про об’єднання чи переформатування національно-патріотичних сил. 

 

 

3.18. Про необхідність організаційної єдності Української греко-

католицької церкви як актуальну етнополітичну й геополітичну потребу 

4 лютого 2022 року ? 

 

Українська громадськість вже багато років є стурбована відсутністю 

єдності українського православ’я. Але мало-хто з громадян знає, що 

організаційно роз’єднаними в Україні є і греко-католики. Про що йдеться? А 
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про те, що Мукачівська греко-католицька єпархія, юрисдикція якої 

поширюється на все Закарпаття, не входить в структуру Української греко-

католицької церкви, а безпосередньо підпорядковується Ватикану. Хтось 

запитає: а що тут поганого? Дуже багато: 1) у геополітичному аспекті – це 

фактично невизнання територіально-політичної цілісності України; 2) деякі 

середовища цієї єпархії підтримували і підтримують ідеї сепаратистського 

руху політичного русинства; 2) у культурному аспекті – єпархія фактично не 

використовує українську мову як мову літургії.  

Принципових суперечностей між керівництвом Мукачівської єпархії та 

Української греко-католицької церкви немає, вони навіть є у молитовній 

єдності, проте факт роз’єднаності однозначно не сприяє територіально-

політичній консолідації українського суспільства. Показово, що на 

необхідність організаційної єдності закарпатських греко-католиків з греко-

католиками інших регіонів України вказували і такі видатні закарпатські 

церковні діячі, як єпископи А. Бачинський (1732–1809,  один з засновників 

єпархії) та Іван Маргітич (1921–2003).   

З огляду на сучасне непросте зовнішньо- та внутрішньополітичне 

становище України важливо знову привернути до цієї проблеми та 

активізувати всі зусилля для пошуків об’єднання, підключаючи до цієї справи і 

державні структури, так і об’єднання вірян та громадські організації.    

 

 

3.19. Нові пріоритети російської антиукраїнської пропаганди  

16 липня 2021 року 

 

Ось уже кілька днів українські та міжнародні політичні кола обговорюють 

статтю Путіна «Про історичну єдність росіян та українців». Чому ця стаття 

викликала такий великий резонанс? Зрозуміло, що не через якусь свою 

пізнавальну цінність. Такої в принципі не може бути, бо Путін не історик, не 

етнолог, і навіть не ідеолог, а той, хто заповзявся будь-якими методами 

практично відновлювати російські імперські проєкти чи то у вигляді 

Євразійського простору, чи колишнього Радянського Союзу, чи то у вигляді 

Російської імперії поч. ХХ ст. Тому стаття Путіна – це особливий 

геополітичний маніфест, який розкриває приховані наміри та пріоритети 

зовнішньої політики кремля. А формуванню нових підходів в російській 

геополітиці завжди передувала серйозна пропагандистського-ідеологічна 

підготовка.  

Про імперську спрямованість статті засвідчує її базовий посил: є нібито 

один народ (росіяни та українці), а значить добре було б, щоб була й одна 
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держава. Причому твердження Путіна про єдиний народ є більш цинічним, ніж 

в Російській імперії, бо там визнавали офіційно наявність трьох племен 

(великоросів, малоросів, білорусів) одного народу. А в СРСР хоча й говорили 

про єдиний радянський народ, але в розумінні політичної спільності, не 

заперечуючи наявність окремого українського етносу.  

Основний нібито аргумент єдності за Путіним – це загальновідомі 

спекуляції навколо історичних назв «Русь», руський», які дійсно були широко 

поширені в Україні до ХХ ст., бо «русь», «русини» - це була історична 

самоназва українського народу, в той час як ні росіяни так себе не іменували, 

ні українці не вважали їх русинами, ні інші європейські народи. Але через 

спекуляції навколо цих слів кремль впродовж XVIII- XX зухвало привласнив 

історію Русі і найгірше – нав’язав ці підходи на міжнародному рівні. Сюди 

долучали цинічну дезінформацію про те, що історія України й українського 

народу починається нібито з появи назви «Україна». 

Спекулятивні положення про єдиний народ спростовують й принципові 

відмінності їхнього етногенезу, на яких наголошував навіть класик російської 

історичної науки Ключевський, і величезна культурно-ментальна відстань між 

двома народами. Але в цій статті зовсім не ставилося за мету об’єктивно 

розкрити основні моменти історії двох народів, а було реалізовано головний 

принцип російської пропаганди – це жонглювання фактами, коли деяку 

об’єктивну інформацію змішують з цинічною брехнею і подають цей мікст як 

якийсь доконаний факт.   

Поряд зі спотворенням етнічної історії значну увагу в статті приділено 

фальсифікації політичної історії України ХХ ст. та особливо постмайданних 

часів. В її основі дискредитація українських національно-державних 

політичних сил, які трактуються як несамостійні, винятково залежні від інших 

зовнішніх середовищ на фоні апологетики різних московських режимів. Ще 

один показовий і тривожний сигнал – цинічна дезінформація щодо формування 

державної території та кордонів України, при якій провідну роль в 

українському державотворенні приписано більшовикам. 

Отже, про що свідчить сам вихід цієї статті? Насамперед про те, що 

український вектор в російській геополітиці буде провідним. І за всіма 

офіційними заявами очевидно, що ця геополітика буде надалі наступальною. 

Для цього для кремля є сприятливий момент: Захід не одностайний, боїться 

займати щодо Росії тверду позицію, нема й в Україні належної консолідації 

українського суспільства, а тим більше політикуму для протидії російським 

загрозам. Тому йти на жодні поступки, у тому числі й в українському питанні, 

путінський режим не має наміру.  
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А якими будуть основні напрями геополітичного тиску Росії на Україну? 

Це залякування військовим вторгненням, ескалація напруги на Донеччині з 

використанням маріонеткових ЛНР і ДНР через перманентні обстріли 

українських військових, економічна війна, міжнародно-політична 

дезінформація. Але найбільш небезпечними будуть політика мобілізації всіх 

проросійських сил та спроби дестабілізації політичної ситуації в Україні. 

 

 

3.20. Чому не всі громадяни України ототожнюють себе з державою 

Україна  

5 червня 2021 року 

 

В світі є багато держав, які відзначаються помітними історично-

географічними й культурними відмінностями, але разом з тим є 

консолідованими, стабільними й успішними. Наприклад, ще на початку ХІХ ст. 

мешканці Півдня Франції навіть не розуміли мови мешканців Півночі. Ще 

більше такі відмінності були помітні в Німеччині, але німецькі філософи (Й. 

Гердер, Й. Фіхте) обґрунтували ідеологію німецької єдності, Ф. Ліст створив 

основи німецького економічного націоналізму, а О. Бісмарк реалізував ці ідеї 

військово-політично. Це стосується багатьох інших європейських держав. І 

зараз найсуттєвішим є те, що майже все населення цих країн, попри різні 

ідеологічні розбіжності, ідентифікує себе з цією державою як своєю 

батьківщиною. Цього, на жаль, не можна сказати про Україну, де на сьогодні 

від 10 до 30 і більше відсотків громадян (залежно від регіону) не вважають 

Україну своєю державою. Це величезна біда, яка є одним з головних викликів 

перед нашою країною.  

Але як і чому так сталося? Щоб відповісти на ці запитання без 

ретроспективного огляду не обійтися. І що важливо: передумови формування 

загальнонаціональної ідентичності були доволі сприятливими. Так, державний 

суверенітет України на референдумі у 1991 році підтримало 90,32 % від усіх 

осіб, які брали участь в голосуванні, хоча реально 15,82 % осіб не 

проголосувало зовсім. Тобто було велика переважаюча готовність до спільного 

державотворення. І звузити чи мінімізувати середовище негативно 

налаштованих громадян мала розумна державна політика, насамперед спільні 

зусилля працівників інформаційної сфери, школи і …правоохоронних органів. 

Але системної діяльності щодо роз’яснення нових геополітичних реалій і 

формування нових смислів, зближення підходів у трактуванні деяких 

суперечливих моментів історії, мінімізації впливу антиукраїнських середовищ 

фактично не проводилось. Більш того, під різними спекулятивним приводами 
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поступово почалася «реставрація» і радянської ментальності, й символіки, і 

навіть розширення радянської ідентичності та зміцнення політичних сил, що на 

неї спирались. Негативно наслідки для формування загальноукраїнської 

ідентичності мали трансформаційна економічна криза та вибір вкрай невдалої 

моделі переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки. Тому 

вже наприкінці 90-х років кількість громадян, які ідентифікували б себе з 

Україною як суверенною державою зменшилася до 56 відсотків. 

Через відсутність чіткої стратегії політичний істеблішмент понад 20 років 

ліпив Україну як трохи українську (бо була українська символіка, як цього 

вимагали українські патріотичні сили), трохи радянську і російську 

(прославляли і героїзували російських та радянських історичних діячів та 

багато-чого іншого). Мовляв, щоб всім догодити, і що таке суспільство буде 

зрівноваженим і стабільним. Але це була велика ілюзія. Тому що совкова 

ідентичність розмивала українську сутність держави, а згодом стала тим 

фундаментом, на основі якого путінська Росія стала відновлювати імперію. 

Революція 2013-2014 років суттєво змінила ситуацію. Але, на жаль, багато 

проблем політичної ідентифікації залишилися. І Росія продовжує судорожно 

хапатися за прояви радянської ментальності та антиукраїнської історичної 

налаштованості загалом.  

На сьогодні ситуація з державно-політичною ідентифікацією стала ще 

складнішою, бо за результатами адміністративно-територіальної реформи вже 

місцеве населення більше формуватиме органи влади. Це означає, що у 

багатьох випадках владу контролюватимуть люди з радянською чи російською 

ідентичністю. Тобто у деяких місцевостях неминучим стане послаблення 

української влади, що особливо небезпечно для прилеглих для Росії районів. 

Це серйозний виклик державним структурам, які більш конкретно повинні 

працювати над створенням правових та соціально-економічних передумов для 

того, щоб українські люди більше хотіли ідентифікувати себе з українською 

державою, але також і українським організованим громадам, які мають взяти 

на саме більше відповідальності, насамперед в різних проблемних районах.  

 

 

3. 21. Про географію та історію як складові української ідеології та 

політичного мислення  

4 липня 2020 року 

 

Географія та історія є насамперед науковими дисциплінами, завданням 

яких є пізнання усієї сукупності просторових та часових взаємозалежностей й 

взаємозв’язків, тобто наукової істини. Але географічна та історична інформація 
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завжди формувала суспільну свідомість, тому вона не могла не бути включена 

в систему ідей, поглядів, цінностей, які розкривають політичну позицію й 

політичні ідеали якоїсь групи людей чи країни загалом, тобто формують їхню 

ідеологію. З огляду на це всі успішні країни, обґрунтовуючи свою національну 

ідеологію, намагаються залучити до неї дещо ідеалізовані географічні та 

історичні моменти. Це робили й українські політичні сили в роки Першої 

світової війни, видаючи значними тиражами популярні книги з географії та 

історії, зокрема, С. Рудницького, М. Кордуби, С. Томашівського, А. 

Чайковського. С. Рудницький, наприклад, наголошував на таких важливих для 

національно-державної ідеології географічних моментах: «Ми – великий народ, 

наш край величезний, ми мусимо бути так високо поставлені серед народів 

Європи, як нам після нашої чисельності й після величини нашої території 

належиться». Для забезпечення процесів державотворення в Карпатській 

Україні з ініціативи В. Кубійовича у 1939 році було видано книгу «Карпатська 

Україна: географія, історія, культура».  

А як виглядає ситуація в сучасній Україні? Загалом дуже несприятливо, бо 

в нашій країні так і не було спроб обґрунтувати основи державної ідеології. 

Мовляв, це недемократично, адже нібито має бути плюралізм ідеологічних 

підходів. Такий плюралізм дійсно важливий на персональному рівні, але якісь 

стратегічні ідеологічні принципи мусіли б бути. Інакше не буде формуватися і 

загальнонаціональна ідентичність. З географічною та тим більше історичною 

складовою в Україні було ще складніше, бо тривалий час культивувалися ще 

совкові підходи до трактування етнонаціональної структури України (мовляв, 

Україна – багатонаціональна держава, де живе сто націй і народів тощо), 

історії, особливо в часи Другої світової війни.  

Але якими мали б бути залучені до національної ідеології географічні й 

історичні моменти? Назву лише окремі. Зокрема, з географічного погляду – це 

насамперед розуміння того, що в основі державної території України – ареал 

розселення українського народу, а тому Україна має всі підстави розвиватися 

як українська національна держава. Через суб’єктивність формування 

державної території та кордонів України значні етнічно українські ареали 

опинилися поза межами України, і українці там – автохтонне населення, яке 

має право на свою національно-культурну автономію. А ще: Україна має 

найбільший у Європі агроземельний потенціал, і його не можна просто так 

розтринькати.  

Щодо історичних моментів, то вони мають бути насамперед позитивними, 

наповненими впевненістю і надією. А це означає, що акцентувати треба увагу 

на великих перемогах, значних досягненнях, яких в українській історії було 

багато. Але вони, на жаль, інформаційно не актуалізуються. Скільки визначних 
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українських перемог було в часи П. Сагайдачного та Б. Хмельницького! Але 

найчастіше нам нагадують про битву під Берестечком, яка для українців 

завершилася поразкою. По-друге, треба, щоб такі позитивні історичні приклади 

були зорієнтовані на зміцнення територіально-політичної цілісності 

суспільства. А це означає, що яскраві приклади з історії якогось регіону, як от 

проголошення Карпатської України, мусіли б мати загагальнонаціональне 

визнання.   

Ще один важливий момент: в сучасному світі йде жорстка геополітична 

конкуренція, а тому різні держави намагаються нав’язати свої культурно-

ідеологічні стереотипи, зокрема, через історичні звинувачення. Тобто 

помітними є прагнення нав’язати комплекс вини чи навіть приниження. Це 

однозначно нечесна геополітична гра. І такі ідеологічні спекуляції треба 

рішуче спростовувати.  

 

 

3.22. Національна безпека України: основні виклики і загрози  

9 квітня 2021 року 

 

Українське громадянство на сьогодні найбільше стурбоване загрозою 

повномасштабної збройної агресії Росії проти України. І для таких побоювань є 

реальні підстави з огляду на зосередження великої кількості російських військ 

на кордоні з Україною і реальні погрози на адресу нашої держави. Але це не 

єдиний виклик українським державним інтересам. І, очевидно, не основний. Бо 

найбільшу ставку кремль робитиме на різнобічну гібридну антиукраїнську 

політику, яка стосуватиметься не лише військової сфери, але й політичної та 

економічної. Отже, розглянемо основні реальні виклики по порядку: 

1. Загроза безпосереднього вторгнення Росії на сьогодні зросла через 

кілька причин: а) путінському режиму не вдалося реалізувати федералізацію 

України через визнання так званих ЛНР і ДНР як особливих політичних 

суб’єктів; б) масові протести в Білорусі призвели до послаблення влади 

Лукашенка й різкого зростання військово-політичної присутності в цій державі 

Росії, а тому тепер вторгнення з території Білорусі є більш реальним; в) санкції 

проти Медведчука і компанії – це своєрідний ляпас Путіну, і він активно 

продумує відповідь; г) в самій Росії зростає невдоволення режимом Путіна, і 

зовнішній конфлікт міг би мобілізувати російське суспільство. Отже, проблеми 

зміцнення обороноздатності є очевидними. Але її також не треба 

перебільшувати, а реально оцінити ситуацію. При цьому особливу увагу треба 

звернути на зміцнення протиповітряної оборони і захист стратегічно важливих 

прикордонних поселень й об’єктів від вторгнення диверсантів. 
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2. В сучасних умовах різко зросли небезпеки підривної роботи з 

дестабілізації ситуації в Україні, бо широким залишається середовище, яке 

принципово не сприймало й не сприймає суверенітет України (мінімум 20-30% 

населення), і таких людей особливо багато в силових й урядових структурах. 

Окрім того, Україна завжди була полігоном для розгулу різних зовнішніх 

розвідок та створених ними гібридних агентурних мереж. Тому попри всі 

зусилля української контррозвідки широка присутність різних російських 

спецслужб та завербованих ними українських громадян зберігається. Одним з 

напрямів підривної роботи є дестабілізація роботи органів державної влади, як 

центральних, так і місцевих. Проблемою тут є також недостатній рівень 

функціональної спроможності державних структур до виконання своїх 

обов’язків, що особливо стосується судової гілки влади. Але основний виклик 

– це відсутність територіально-політичної консолідації українського 

суспільства, що є наслідком потворної української партійно-політичної 

системи, залежної від великого бізнесу. Звідси відсутність загальнодержавних 

ідеологічних принципів, жорстоке поборення близьких за поглядами 

проукраїнських політичних сил. Це серйозні виклики в умовах відсутності 

цілісної системи інформаційної безпеки, яка мала б моніторити ситуацію в 

усьому інформаційному просторі, включаючи і телебачення, соцмережі.  

3. Реальна загроза національній безпеці – це можливе різке погіршення 

економічних основ життєдіяльності українських громадян внаслідок 

подальшого падіння виробництва, порушення фінансово-банківської 

стабільності. Оскільки в умовах пандемії одержати нові кредити буде 

непросто, а зовнішні інвестиції надходитимуть мінімально, то в такій ситуації 

треба думати про повернення офшорних коштів, недопущення подальшого 

вивозу капіталу, створення умов для самофінансування українським середнім 

бізнесом та громадянами. І важливо зрозуміти, що подальше зниження рівня 

життя, зменшення робочих місць – це і критичне зменшення кількості 

населення України внаслідок еміграції, і поглиблення недовіри до української 

державності з боку широких верств суспільства загалом. Велика частина 

працездатного населення України на сьогодні в процесі «економічного 

транзиту», тобто певний період часу люди працюють за кордоном, а потім 

повертаються в Україну. Але, на жаль, все більша і більша їхня частка приймає 

рішення залишитися за кордоном на постійно. І треба розуміти, що за межами 

України більшість українців асимілюються вже в другому поколінні, а в 

третьому – остаточно. 

Але український народ переживав і гірші часи. Тому подолає й нові 

загрози. 
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3.23. Революція Гідності: що вдалося, а що пішло не так 

22 листопада 2019 року 

 

На сьогодні в інформаційному просторі України є різні думки щодо 

політичного розвитку України після Революції Гідності. Але переважають 

емоційні оцінки через нереалізовані очікування і різні суперечливі політичні 

трансформації. Тому потрібною є різнобічна, але об’єктивна оцінка пережитих 

за цей період політичних змін.  

Отже, спочатку про головний здобуток, і визначальний – це збереження 

державності України, адже маріонетковий уряд Януковича готував повну здачу 

держави путінській Росії. З боку Кремля вже здійснювалось керівництво 

силовими структурами, готувалось захоплення і всіх інших державних 

структур та економічної сфери. Симптоматично, що в 2015 році мав 

проводитися і об'єднаний чемпіонат з футболу.  

Великим досягненням є те, що Україні вдалося створити справжню армію. 

І ця армія вже готова виконувати завдання з протидії Росії, бо до 2014 року так 

навіть не можна було ставити питання. 

Беззаперечно позитивним результатом Революції Гідності є проведення 

декомунізації, яка суттєво знизила ідеологічно-символічні засади 

антиукраїнських сил. І що важливо: тепер символіка території нашої країни 

вже не є, за деяким винятком, чужою українським національно-державницьким 

ідеям. Але ця справа ще не завершена і потребує продовження у напрямі 

деколонізації.  

Добрим також є імпульс, який подала держава для об’єднання 

українського православ’я. 

Але більшість вимог Майдану стосувалося необхідних змін в соціально-

економічній та правовій сферах. Громадяни чекали соціально-правової та 

економічної справедливості. Але тут, на жаль, здобутків найменше, хоча було 

багато розмов про реформи. Але ці реформи проводилися з позицій 

неолібералізму та участі міжнародних фінансових спекулянтів, які виходячи зі 

своїх інтересів, не розглядали Україну як державу з розвинутою наукомісткою 

промисловістю, потужним агробізнесом, високим рівнем науки й освіти, а 

переважно лише як ринок збуту, дешевої робочої сили і ареал вирощування 

сільськогосподарських культур. Тому уряд так і не запропонував таких 

реформ, які дали б якийсь імпульс розвитку виробництва і створенню робочих 

місць. При зниженні добробуту населення дико виглядали і виглядають 

багатомільйонні зарплати державних чиновників. В освіті і науці – курс на 

скорочення українських закладів, дискредитацію й бюрократизацію 
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української вищої освіти, заохочення навчання за кордоном та виїзд за кордон 

науковців. 

Так і не вдалося перекрити всі тіньові схеми, тому зароблені на таких 

махінаціях кошти продовжували і продовжують виводитися в офшори.  

Не помітно позитивних зрушень у правовій системі держави. Під впливом 

Заходу запроваджено електронне декларування доходів (це дуже добре), але 

нема ніяких результатів у випадку виявлення незаконного збагачення. Добре, 

що створено спеціалізовані суди з протидії різним зловживанням, але 

працюють вони ще неефективно. Практично нікого не покарано у розстрілах 

Майдану і здачі державних інтересів проросійськими силами.  

Ще більш суперечливий характер мають зміни в інформаційному 

просторі. Так, при зростанні україномовного контенту більшість телеканалів 

опинилися в руках відверто проросійських сил, які активізували 

антиукраїнську пропаганду.  

Але на фоні наростання соціальних та політичних небезпек, пов’язаних з 

викликаним епідемією коронавірусу економічним спадом та зниженням 

життєвого рівня населення, найбільшу тривогу викликає розпорошеність і 

політична дріб’язковість українських продержавницьких партійно-політичних 

сил, що несе загрозу реваншу на нових виборах проросійських середовищ 

(партій Медведчука, Шарія, Вілкула), яких кремль об’єднує твердою рукою.  

Отже, Революція Гідності – це великий порив українського народу в 

напрямі збереження своєї самобутності і державності. Але її програма ще 

далеко не виконана.  

 

 

3.24. Про перейменування регіонів 

27 травня 2020 року 

 

Треба негайно завершити процеси перейменування областей з центрами в 

містах Дніпро і Кропивницький. Не можуть українські регіони і надалі 

називатися іменами політичних злочинців, які організовували масовий терор та 

репресії. І це не лише питання історичної справедливості. Це важлива справа 

необхідної зміни символіки територій, яка впливає на всі складові суспільної 

свідомості. 
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3.25. Як Україна могла б перемогти Росію? 

23 квітня 2021 року 

 

Розумію, що багато читачів будуть сприймати таку постановку питання з 

іронією. Мовляв, з огляду на незіставність сучасних військових потенціалів 

України та Росії нема жодних підстав на перемогу у прямому масштабному 

збройному протистоянні. А ще у нас вкрай низький рівень роботи всіх 

державних інститутів, глибока економічна криза на фоні карантину, 

незадовільний рівень згуртованості суспільства навколо ідей національно-

державного розвитку і недобрі тенденції в партійно-політичному середовищі.  

Але про перемогу над Росією можна і потрібно говорити! І не лише 

говорити, а й працювати в цьому напрямі. І тут ідеться не лише про роботу 

державних інституцій, а й про діяльність активної патріотичної частини 

суспільства загалом. Бо переможна політика мусить бути наступальною. І що 

робити? Попри усю складність реальні варіанти все ж є. І основний з них  – 

добитися розпаду або зміни політичного режиму в Росії. Об’єктивні підстави 

для таких процесів також наявні, бо Росія – це штучна країна, полірелігійна і 

багатонаціональна імперія, яка включає 21 національну республіку, 9 

автономних країв та 4 автономні округи. Окрім того, це величезна за площею 

держава, різні частини якої є слабо пов’язаними між собою. Геополітичними 

союзниками України в протистоянні з Росією можуть також  бути й інші 

чинники (різке погіршення економічної ситуації та життєвого рівня населення, 

конфлікти політичних еліт, протистояння у відношенні регіони – центр, 

регіони – регіони, несприятливе геополітичне сусідство Росії та ін.).  

З огляду на етнонаціональну структуру населення порушити політичну 

цілісність Росії найбільше підстав мали б національно-визвольні рухи 

пригноблених народів. Для цього є й об’єктивні підстави: фактично у всіх 

національних республіках зростає частка корінного неросійського населення, 

що мало б стати сприятливою передумовою для висування ним нових 

державно-політичних вимог. Але, на жаль, розмах національно-політичної 

боротьби порівняно з ситуацією наприкінці ХХ ст. значно нижчий. З 

російських республік на той час найбільший державотворчий потенціал мали 

Татарстан й Чечня. Але центральній російській владі вдалося фактично 

підкупити провідні верстви Татарстану і у ході жорстокої війни ліквідувати 

державність Чечні. Так само Кремль різними способами розправився з 

національно-політичними рухами в інших республіках. Але так чи інакше 

відновлення та активізація національно-визвольних рухів за певних умов є 

реальною. І саме Україна могла б стати «каталізатором» та вагомою опорою 

таких процесів. При цьому можна використати досвід Антибільшовицького 
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блоку народів, створеного у свій час закордонними українцями для розвалу 

СРСР. Що в цьому напрямі треба зробити? Перше, підготувати різні 

інформаційні матеріали про національну історію, культуру та політичні права 

пригноблених народів Росії. Друге, донести їх через різні інформаційні засоби 

(радіо, телебачення, інтернет, соцмережі) до національних середовищ (як 

національними мовами, так і російською). Тут потрібне спеціальне радіо- та 

телемовлення. І третє, активно підтримувати політичні вимоги національних 

регіонів. 

Теоретично можливою є й активізація політичних рухів за суверенітет 

великих регіонів Росії – Сибіру, Уралу, Далекого Сходу, Дону. І такі політичні 

ідеї також мають свою історію. На їхній значущості у свій час робив наголос 

Ю. Липа у книзі «Розподіл Росії». Тому також реально провести в Україні 

конференції, саміти щодо аналізу цієї проблеми, створити відповідні центри, 

встановити зв’язки зі зацікавленими особами. На Кубані ще є підстави і для 

створення проукраїнських політичних осередків. 

Для зміни політичного режиму в Росії треба працювати з різними 

опозиційними політичними партіями. Поки що в цьому контексті офіційні 

структури України щось робили, встановлюючи контакти з опозиційними 

російськими лібералами. Але ліберальні політичні сили в Росії мають відносно 

невисоку підтримку. Тому перспективним було б і налагодження контактів з 

деякими політичними рухами опозиційних російських націоналістів, адже 

окремі з них навіть засуджують порушення територіально-політичної 

цілісності України. Розуміючи це, Кремль на сьогодні значно жорстокіше 

розправляється з цими групами, ніж з опозиційними лібералами.  

Активізувати усі політичні рухи з дезінтеграції Росії найбільше можна 

через економічні важелі, особливо зараз, в умовах різкого падіння цін на нафту 

і газ та загальну кризу виробництва, спричинену поширенням епідемії 

коронавірусу. Адже, якщо російські регіони відчують реальний дефіцит 

фінансів щодо покриття соціальних видатків, то відцентрові політичні настрої 

можуть різко посилитися. І в цьому напрямі з боку України також можна 

немало зробити, хоча імперія ще має значні економічні резерви. Насамперед 

треба посилити українські санкції, цілковито призупинити будь-яке 

сполучення з Кримом (не лише зараз, але й після карантину, бо українці, 

відпочиваючи там, фінансують його), заморозити чи арештувати всі економічні 

та фінансові російські активи в Україні. І ставити питання про зміцнення 

міжнародних санкцій. У цьому плані на сьогодні в України союзників обмаль, 

фактично лише Конгрес США, але це впливовий союзник. Тобто робити все, 

щоб завдати Росії нових економічних збитків. Так само важливо узгоджувати 
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деякі політичні акції з тими державами, які мають територіально-політичні 

конфлікти чи суперечності з Росією (Грузією, Молдовою, Японією). 

Але активна українська політика з дезінтеграції Росії можлива за однієї 

умови – ліквідації в Україні проросійської «п’ятої колони», бо через неї Росія 

працює над дезінтеграцією України.  

 

 

3.26. Які стереотипи заважають відстояти українські  

державницькі позиції на Донеччині 

23 березня 2020 року 

 

Мова йде про деякі ілюзії щодо можливостей вирішення всіх проблем, 

пов’язаних з окупацією частини Донецької та Луганської областей, характерні 

як для владних структур, так і широких верств суспільства. Отже, що стоїть на 

заваді об’єктивному розумінню проблеми?  

Першим і основним таким стереотипом є ілюзія, ніби можна знайти 

якийсь мирний спосіб повернути окуповані території. Насправді, таких нема, і 

суспільство з цим мусить змиритися. Бо повернути ці землі можна було б лише 

через проведення воєнної операції, але з огляду на незіставність військових 

потенціалів України та Росії це зробити нереально. А просто так Кремль ці 

території ніколи не поверне, бо він витратив на цю авантюру мільярди доларів і 

втратив там десятки тисяч своїх людей. Але Путін підтримує гру з можливим 

поверненням Україні захоплених територій, добиваючись таких поступок, які 

можуть зруйнувати українську державність загалом. Наприклад, «подайте воду 

в Крим, змініть Конституцію в напрямі федералізації». Тому у цю гру не треба 

грати, бо вона вкрай небезпечна. І шансів таким чином повернути окуповані 

території нема жодних.  

Другий стереотип: добитися припинення воєнних дій на Донбасі можна 

шляхом переговорів з Росією, а ще гірше – з сепаратистськими псевдо 

республіками. Це також нереально. Бо обстріли українських військових – це 

частина стратегії примушування до здачі державних інтересів. Єдиний 

реальний варіант припинення воєнних дій - це запровадження миротворців на 

лінію зіткнення і переведення "гарячого" конфлікту в "заморожений". Це 

неоптимальний варіант, але найкраще з того, що можна зробити. І що ще 

необхідно, то це повна економічна блокада з припиненням виплати пенсій.  
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3.27. Про ставлення до Медведчука як російського резидента в 

українській політиці  

12 березня 2020 року  

 

Навіть після російської агресії 2014 року найбільший ступінь 

недоторканості й різних гарантій безпеки в Україні мав В. Медведчук. Бо був 

другом і кумом Путіна. Очевидно, що з цього приводу були якісь домовленості 

на найвищому рівні. Припускаю, що навіть погрози з боку Путіна: мовляв, 

дивіться, я попереджаю…  А тому Медведчук, навіть не приховуючи своєї 

антиукраїнської позиції, займав й важливі офіційні посади й проводив активну 

інформаційну проросійську політику. І його навіть ніхто не намагався 

обмежити. Більше того, з ним рахувалися, співпрацювали і його боялися. Як 

попередня влада, так і теперішня. Не випадково керівник адміністрації 

Порошенка Райнін відразу після президентських виборів перейшов на роботу 

до Медведчука. Бо очевидно весь час з ним співпрацював.  

Сьогодні Медведчук ще більше зміцнив свої позиції, бо має фракцію у 

Верховній Раді. І вже хоче безпосередньо відігравати в державі провідну роль. 

Це зухвало. І серйозний виклик керівництву держави та українській 

громадськості. І тому треба чітко зазначити: рівень дієздатності і політичної 

самостійності теперішньої української влади, насамперед СБУ, буде залежати і 

від того, наскільки воно зможе дати адекватну відповідь на зухвалі виклики з 

боку Медведчука, його людей і засобів масової інформації. Бо можливості 

діяти рішуче є, адже статтю про державну зраду ще ніхто не скасував. 

 

 

3.28. Деякі ключові моменти в дискусіях з польськими істориками  

7 березня 2020 року 

 

Дискусії з польськими істориками треба вести на фоні розгорнутої 

настінної карти, де відображена українсько-польська етнічна межа на початок 

ХХ ст. Бо така ілюстрація розкриває принципово інші підходи до 

державотворення, які сповідували в часи Першої світової війни польські та 

українські провідні політичні верстви. Українці ставили питання про створення 

національної держави в межах етнічної території, що відображало найбільш 

прогресивні тодішні європейські уявлення про справедливе формування 

політичної карти Європи. Польські – наполягали на відновленні польської 

держави в межах Речі Посполитої, що було реалізацією великодержавницьких 

намірів і закладало конфлікти з усіма сусідами. Відмінності цих підходів, тобто 
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польські великодержавницькі установки, і стали причиною всіх наступних 

українсько-польських конфліктів.  

Демонструвати полякам етнічну карту України поч.. ХХ ст. треба не задля 

якихось претензій, а з метою поступового усунення з польської політичної 

ментальності великодержавницьких уявлень. Це складно робити, але треба.  

 

 

3.29. То що ж все-таки об’єднує Україну? 

12 січня 2020 року  

 

В своєму передноворічному вітанні президент України В. Зеленський 

акцентував увагу на необхідності об’єднання країни та її громадян. Це загалом 

добра думка. Бо роз’єднана країна не в змозі досягти перемоги і навіть 

добитися поступального соціально-економічного розвитку. А українське 

суспільство зараз загрозливо поділене на групи впливу окремих політиків. А це 

великі небезпеки, на які колись вказував іспанський філософ Х. Ортега-і –Гасет 

якраз напередодні гострої політичної кризи в його державі.  

Але чи навів В. Зеленський вагомі аргументи щодо необхідності єдності 

українського суспільства. Не зовсім. Вказав лише на окремі моменти, зокрема, 

про роль спортсменів. Це непогано. Але цього дуже-дуже мало.  

Не можуть навести аргументів щодо єдності України і критики вітальної 

промови В. Зеленського з інших таборів. Зокрема, В. Портніков справедливо 

вказав, що спільного українського паспорта для єдності країни мало. А що 

більше? Мовляв, сама країна, на його думку, – це підстава для єдності її 

громадян. Насправді, це зовсім непереконливо, бо в Україні живуть сотні тисяч 

осіб, які не вважають її батьківщиною і навіть не сприймають її суверенний 

статус. І за його міркуваннями також виходить, ніби Україна не має інших 

тривких територіально-політичних засад її єдності.  

Але важливо, що в Україні такі об’єктивні підстави якраз і є. І прикро, що 

одні політики їх не можуть побачити, інші – не хочуть. 

То що є об’єктивно об’єднує Україну?  

1. Передовсім український народ як державотворчий, насамперед його 

географія, адже саме етнічні українці становлять більшість на близько 95 

відсотках території держави, вони визначили її назву й культурне обличчя. І 

зрештою держава Україна постала як реалізація права українського народу на 

політичне самовизначення. І якби етнічні українці були ментально й політично 

консолідованими (а це можна було зробити за 29 років), то кращих передумов 

політичної єдності українського суспільства годі знайти. Має всі підстави 

поєднувати Україну також і система неантагоністичних та загалом 
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доброзичливих взаємин українців та інших етнічних груп в місцях їхнього 

компактного розселення.   

2. Поєднує Україну також й історія, яка підтверджує, що попри 

перебування в складі різних держав й суттєві історично-географічні 

особливості, практично всі історичні регіони України протягом останніх 

століть були втягнуті в єдиний український державотворчий процес та 

пов’язані, хоча різною мірою, з історичним ядром країни.  

3. Це і тривалий досвід співжиття всіє людності України, спільні 

соціально-економічні прагнення, які визначили подібні інтереси, проблеми і 

формують, за словами В. Липинського, «інстинкт спільної землі, інстинкт 

територіальний», який висловлюючись сучасною мовою мав би формувати 

загальноукраїнську ідентичність, а відтак і почуття єдиної батьківщини. Але це 

відбувається дуже повільно через різні деструктивні зовнішні і внутрішні 

впливи.  

На жаль, такі об’єктивні підстави цілісності України не лише не були і не 

є актуалізовані в інформаційній політиці незалежної України. Навпаки, в 

кон’юнктурних інтересах, насамперед задля збереження владних повноважень 

та економічних переваг, і центральна влада, і окремі політичні лідери постійно 

провокували регіональне протистояння. А тому й важко йдуть процеси 

регіонально-політичного зближення. 

 

 

3.30. Небезпеки підштовхування федералізації України  

30 жовтня 2020 року 

 

На сьогодні практично всім державницьким силам зрозуміло, що 

нав’язування Україні федеративного устрою – це підступний проект кремля 

щодо розчленування України, позбавлення її української культурної 

ідентичності, а за певних умов - і ліквідації єдиної державності. Бо суб’єкти 

федерації – це не адміністративні одиниці, а політичні автономії. І створити 

такі автономії зі своїми парламентами, урядами – це позначити лінії розколу 

українського суспільства та держави.  

З огляду на відверто деструктивний характер спроб федералізації України 

політичні прихильники такого проекту вже практично не ведуть відкритої 

агітації. Але час від часу з’являються ідеї, реалізація яких прямо чи 

опосередковано може підштовхнути до порушення унітарного статусу нашої 

держави. Серед них варто виділити: 1) надання статусу автономії 

непідконтрольним районам Донецької та Луганської областей; 2) пропозиції 

укрупнення адміністративних одиниць вищого рівня через об’єднання 
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областей разом зі збільшенням їхніх повноважень в процесі так званої 

децентралізації; 3) створення двопалатного парламенту. 

Найнебезпечнішим в цьому переліку є ймовірність перетворення під 

тиском кремля так званих ЛНР-ДНР в особливі автономні утворення, з 

закріпленням їхнього статусу в Конституції України. Це фактично буде 

означати легалізацію сепаратистських утворень, які навіть не допустять того, 

щоб тули зайшла українська влада в повному розумінні. Але найгіршим є те, 

що це створить небезпечний політико-правовий прецедент, дасть сигнал іншим 

проросійським силам до створення інших автономій (з посиланнями: мовляв, 

чому їм можна, а нам ні?). І тоді політичні аферисти скажуть: «Давай 

автономізацію усієї України».  

Хибними також є плани теперішнього уряду щодо об’єднання областей і 

створення кількох укрупнених великих регіонів (7-8) з наданням їм в процесі 

децентралізації більших економічних повноважень. Тут слід врахувати, що 

об’єднання кількох областей призведе до створення надвеликих 

адміністративних одиниць, відповідних розмірам середніх європейських країн, 

що зовсім не характерно для унітарних держав. А великі розміри  та великі 

права в соціально-економічній сфері (така логіка політико-географічних 

процесів) підштовхуватимуть до постійного підвищення політичних 

повноважень, статусу, а це вже загроза переходу до федералізації. А величезні 

відстані від периферійних районів до пропонованих центрів (іноді понад 300 

км) при недостатньому транспортному забезпеченні ускладнюють процес 

адміністративних відносин центру та периферії, оскільки для одержання 

елементарних адміністративних послуг довелося б затрачати декілька діб. А це 

також закладає передумови відцентрових рухів. Пропозиції об’єднання 

областей закономірно можуть викликати велике невдоволення в таких 

регіональних центрах, як Ужгород, Чернівці, зумовлюючи й різні політичні 

збурення. 

Так само підштовхнути ідеї федералізації України може й ідея створення 

двопалатного парламенту. Чому? Бо двопалатний парламент, одна з палат 

якого формується шляхом представництва регіонів, властивий насамперед 

федеративним державам. Що ж до України, то в нашій країні нема ні 

об’єктивних передумов, ні потреб в двопалатному парламенті. Але найгірше, 

що в умовах ще недостатньо консолідованої держави, якою є Україна, 

створення палати, яка представлятиме регіони, може не лише поглибити 

регіональні суперечності, але й спровокувати різні вимоги до підвищення 

статусу регіонів або, в найгіршому випадку, спричинити різні територіальні 

антагонізми. 
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Отже, заперечуючи федералізацію як геополітичну технологію 

руйнування України, важливо уважно відстежувати наслідки державно-

політичних рішень, щоб не спровокувати негативні процеси. 

 

 

3.31. Деякі тривожні настрої напередодні свята 

23 серпня 2016 року 

 

Напередодні Дня незалежності України все ще не покидає тривога з 

приводу кількох не дуже помітних, але вкрай небезпечних загроз суверенітету 

нашої держави. 

1. Патріотично налаштовані громадяни України не завжди усвідомлюють, 

яка велика частка людей в Україні взагалі не сприймає її державність. Без 

Криму і окупованого Донбасу це не менше 25% населення. Є такі мешканців в 

усіх регіонах, а в деяких південних і східних регіонах – від 30 до 40 відсотків. І 

якщо раніше це було переважно дезорганізоване населення, то зараз 

відбувається його мобілізація. І водночас недостатньо дій влади щодо 

нейтралізації активних ворожих груп та формування загальноукраїнської 

ідентичності.  

2. Великим є відсоток людей переважно аполітичних або таких, які 

підтримали незалежність та останні революційні події, виходячи винятково з 

своїх соціально-економічних інтересів. І тут маємо проблеми, пов’язані з 

величезним розчаруваннями в діяльності уряду. Зрозуміло, що очікування були 

надто великими. Але люди сподівалися хоча б на якісь позитивні імпульси. А 

їх дуже мало. Реформи проводяться з позицій крайнього лібералізму, що не 

веде до розвитку реального сектора економіки, а посилює соціальну нерівність 

та несправедливість. А в освіті, зокрема – зниження престижності вищої та 

середньої школи. Нема зрушень в напрямі індустріалізації, створення робочих 

місць, зумовлюючи величезну трудову міграцію. В органах державної влади та 

в українському політикумі загалом продовжують домінувати скомпрометовані 

кадри з неймовірно великими законними і незаконними доходами.  

3. Розчаровані і найбільш патріотичні сили, зорієнтовані на творення 

«української» України. Бо ситуація в інформаційно-культурній сфері 

покращується дуже повільно. Виникли дикі диспропорції в етнонаціональній 

структурі керівних органів, де етнічні українці представлені неадекватно. 

Усіляко пропагується образ України як простого територіального об’єднання 

без історичних передумов і культурного обличчя. 

І виходячи з таких небезпек, треба усвідомлювати, що процеси 

українського державотворення все ще не завершені. І потребують 
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самоорганізації всіх патріотично налаштованих громадян для здобуття нових 

перемог не лише у війні з Росією, але і усіх інших сферах. 

 

 

3.32. Російська агресія проти України і тенденції змін геополітичної 

ситуації в сучасному світі 

19 липня 2022 року 

 

В аналітичних колах вже ніхто не сумнівається, що масштабний збройний 

напад Росії на Україну змінить докорінно весь комплекс взаємин у світі (і 

міжнародно-політичних, і міжнародно-правових, і міжнародно-економічних), а 

також й співвідношення між різними політичними центрами. Сам вибір 

воєнного вторгнення проти суверенної держави задля вирішення своїх 

геополітичних амбіцій став викликом усій світовій громадськості, що призвело 

до найбільшої війни за останні вісімдесят років. І стало несподіванкою навіть 

для значної частини російського політичного істеблішменту.  

Чим був зумовлений такий радикальний крок? Тут є і окремі суб’єктивні 

моменти, пов’язані з прагненням московського диктатора Путіна ввійти в 

історію як «собирателя земель российской империи», і небезпідставні 

сподівання на всезагальну підтримку таких дій з урахуванням 

великодержавницьких запитів всього російського суспільства, зорієнтованого 

тривалою пропагандою на те, що Росія може і повинна дорівнятися за 

геополітичним впливом до провідних держав світу чи навіть стати світовим 

гегемоном. Були також сподівання на суттєве послаблення і роз’єднаність 

колективного Заходу, а також і на опосередковану підтримку Китаю, який мав 

би використати цей момент для силового приєднання Тайваню. Тобто 

давноочікувані імперські сподівання росіян та нездорові амбіції московського 

диктатора вилилися в конкретний задум розпочати відновлення імперії, і 

розширення геополітичного впливу через створення системи залежних країн. 

Чому для агресії першочергово була обрана саме Україна? Тут також є 

низка причин. По-перше, без України в принципі не може бути російської 

імперії, що уже є загальновизнаним положенням. По-друге, сам факт існування 

суверенної України, окремого українського народу та окремого українського 

історичного процесу порушує історичну російську імперську міфологію та 

ідеологію. І по-третє, незалежність України була і є чинником прагнень до 

повної політичної незалежності та демократичного розвитку інших колишніх 

радянських республік та народів самої Російської Федерації.  

Водночас Україна виглядала і як слабка ланка в розгортанні імперського 

наступу, бо безпосередньому вторгненню передувала тривала інформаційно-
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політична підготовка: створення і фінансування широкої мережі проросійських 

організацій, скуповування телеканалів та інших інформаційних видань для 

російської пропаганди. А в рамках масованого антиукраїнського 

інформаційного тиску особливе місце займали маніфести московської влади 

про відсутність окремого українського народу, української державності до ХХ 

ст. і її нібито створення російськими більшовиками. А тому українці в таких 

геополітичних проектах трактувалися як складова так званого «Русского 

мира», який, так би мовити, має бути і основою єдиної держави. Сучасна 

українська державність в цих обґрунтуваннях подавалася просто як 

сконструйоване Заходом штучне утворення. Звідси мало випливати, що нібито 

і самі українці не хочуть незалежної України та усіляко прагнуть стати 

частиною російської держави, тому в ході збройного вторгнення не 

чинитимуть опору, а вітатимуть новітніх окупантів. Підкуповувала російських 

імперіалістів і тривала недієздатність українських державно-політичних 

структур щодо протидії повзучому російському імперському наступу, який 

активізувався з початком ХХІ ст. внаслідок приходу до влади в Росії відвертих 

великодержавників. 

Які цілі ставила Росія у війні з Україною? Це були насамперед дуже 

цинічні з морально-політичного погляду плани щодо повного руйнування 

української державності. Основними були варіанти безпосереднього 

приєднання до Росії всіх східних та південних регіонів та створення (очевидно, 

тимчасового) маріонеткових малоросійських політичних утворень в Центрі та 

на Заході України. А щоб не постала знову ідея української державності, то 

було заплановано особливий варіант геноциду українського народу в процесі 

так званої «денацифікації», який передбачав, зокрема, тотальні репресії проти 

української інтелігенції та ліквідацію всього україномовного культурного 

середовища. Тобто тезу про відсутність окремого українського народу 

планувалося брутально реалізувати на практиці.    

Але на планах щодо ліквідації української державності путінський режим 

очевидно не мав наміру зупинятися, розглядаючи різні варіанти контролю над 

всією Центрально-Східною, Північно- і Південно-Східною Європою, 

насамперед тими країнами, які раніше входили до Російської імперії, а також і 

всіма посткомуністичними державами. При цьому небезпідставно сподівалися 

на поширення панічних настроїв в середовищі НАТО та ЄС. За результатами 

таких очевидних геополітичних планів, підсилених нафтогазовим тиском, під 

визначальний геополітичний вплив кремля мала попадати і Центральна та 

значною мірою Західна Європа. А успіхи кремлівського режиму на 

європейському субконтиненті стали б передумовою експансії Росії в 
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Центральній Азії та на Південному Кавказі, але в тій мірі, наскільки це 

дозволили б Китай і Туреччина.  

Ймовірно, що складовою російських імперських геополітичних планів 

було і поширення коронавірусної хвороби в світі з 2019 року, адже багато 

авторитетних науковців відразу вказали на штучність її походження й дуже 

суперечливі особливості поширення.  

Стійка протидія України російській агресії не просто зламала плани 

путінського режиму, але й змінила розподіл політичних сил в світі, 

геополітичні орієнтації різних країн та ментальні підходи до розуміння низки 

проблем, наочно розкриваючи також недосконалість Ялтинсько-Потсдамської 

системи міжнародних відносин, сформованої за результатами Другої світової 

війни. Зокрема, зухвалий збройний напад Росії на Україну оголив повну 

недієздатність сучасної системи міжнародної безпеки та її провідного органу – 

Ради Безпеки ООН, в структуру якого з самого початку було закладено 

виділення провідної ролі найбільших держав-переможниць у Другій світовій 

війні. Нерівноправність членства в цій організації (п’ять постійних членів з 

правом вето (Велика Британія, Китай, СРСР, США, Франція) та десять 

непостійних, що обираються на два роки від регіонів світу) передбачала 

можливості блокування процесу прийняття рішень в найбільш відповідальні 

моменти. В контексті сучасних відносин ситуацію ускладнив той факт, що в 

1991 році місце СРСР з порушенням належних юридичних процедур 

успадкувала Росія, що згодом стало передумовою посилення її 

експансіоністських намірів. Тому Рада Безпеки ООН не те, що не змогла 

знайти засоби протидії російській агресії проти України, але навіть не засудила 

її. Така недієздатність цього важливого органу ООН та інших структурних 

підрозділів цієї організації, які мали б бути основним гарантом міжнародного 

права у вирішенні найбільшого з часів завершення Другої світової війни 

збройного конфлікту, є визначальним аргументом докорінної перебудови 

системи міжнародних відносин. Тобто можна припустити, що російсько-

українська війна стане тим моментом істини, який позначить якісний перехід у 

підходах до формування нової філософії, і нової концепції міжнародних 

відносин та міжнародної безпеки. Обґрунтовувати її конкретні параметри 

передчасно, але вже зараз очевидно, що в нову систему міжнародних відносин і 

міжнародної безпеки необхідно покласти принцип більшої рівноправності 

суб’єктів міжнародних відносин та ефективності вирішення різних проблем на 

основі узгоджених підходів, категоричного й однозначного засудження 

імперської ідеології та політики, що потребує докорінного реформування самої 

ООН, зокрема, щодо Ради Безпеки ООН помітною є потреба розширення 

кількості постійних й непостійних членів, обмеження або й усунення права 
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вето, виключення з Ради Безпеки ООН і з ООН загалом держав-агресорів, 

формування конкретних механізмів та засобів вирішення міжнародних 

конфліктів. Зокрема, це стосується появи нових можливостей щодо ліквідації 

створених за безпосередньої участі чи підтримки Росії так званих 

самопроголошених республік (на території України, у Придністров’ї, на 

Південному Кавказі). І важливо, щоб в новій архітектурі міжнародної безпеки і 

міжнародних відносин належне місце зайняла Україна, як держава, що 

стримала загрозливий для всього світу імперський наступ новітнього агресора.  

Хоча війна на кінець травня ще триває, але вже очевидними на той час 

стали і деякі зміни у співвідношеннях різних глобальних та міжнародно-

регіональних політичних центрів. Для майбутнього геополітичного 

світоустрою особливо важливою є конкуренція за глобальне геополітичне 

лідерство, яка з часів великих географічних відкриттів має іманентний 

характер. На сьогодні найбільший вплив на світові міждержавні відносини 

здійснюють Сполучені Штати Америки, маючи в своєму розпорядженні всі 

потрібні важелі (значний демографічний потенціал (третє місце в світі), а 

особливо військовий (перший за якістю в світі ядерний арсенал, найпотужніші 

за озброєнням всі види військ та військово-промисловий комплекс), статусні 

переваги (постійне членство у Раді Безпеки ООН, членство у «Великій сімці») 

й організаційні (широке коло союзників), і що особливо суттєво, – найбільші в 

світі фінансово-економічні та культурно-інформаційні можливості. До 

російської агресії проти України за всіма ознаками до рівня американської 

геополітичної могутності наближалася Китайська Народна Республіка 

внаслідок суттєвих досягнень в господарстві та науково-технічній сфері, а 

також найбільший в світі демографічний та значний військовий потенціали. 

Перевагою Китаю у конкуренції зі США були високі темпи розвитку 

економіки, наявність значної кількості вихідців з Китаю, так званих хуацяо 

(понад 40 млн), які часто займають провідні економічні й політичні позиції в 

інших державах і тісно пов’язані з історичною батьківщиною,  давало змогу 

КНР здійснювати активну економічну експансію в інші частини світу. 

Водночас перевагою США у протидії китайському наступу була і є наявність 

широкого кола союзників (в Північній Америці, Європі, Азійсько-

Тихоокеанському регіоні). І що тут важливо: якщо до нападу взаємини США і 

союзників не відзначалися високим рівнем взаєморозуміння, то протидія 

російській агресії посприяла консолідації колективного Заходу, що суттєво 

посилило і позиції США у сучасному світі. Водночас проголошений Китаєм 

нейтралітет щодо російсько-української війни був фактично непрямою 

підтримкою Росії. Але розрахунки Китаю на швидку перемогу московського 

режиму виявилися безпідставними, а згодом трансформувалися і в низку 
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негативних моментів для соціально-економічного розвитку цієї держави, що 

помітно послабило її сукупний геополітичний потенціал. Водночас деяким 

позитивним моментом в контексті геополітичних взаємин КНР та США може 

бути те, що Китай, враховуючи уроки російсько-української війни, все ж не 

розглядатиме варіант насильного приєднання Тайваню.   

Російська агресія проти України виявила різну реакцію з боку інших 

впливових держав. Активність та ініціативність деяких з них в організації 

політичної та економічної підтримки України так чи інакше сприятимуть 

зростанню їхньої геополітичної ролі. Це стосується насамперед Великої 

Британії, яка стає самостійним лідером міжрегіонального і навіть 

міжконтинентального значення з огляду на посилення своїх впливів в 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Для консолідації регіону Центрально-

Східної Європи в процесі протидії російській експансії значних зусиль 

докладає Польща, а підтримка співпраці в районі Балто-Чорноморського 

міжмор’я з боку Великої Британії засвідчила перспективність появи тут нового 

територіально-політичного та міжнародно-економічного об’єднання, про яке 

говорили фахівці ще в часи Першої світової війни та в повоєнний період.  

Активізувала в Азійсько-Тихоокеанському регіоні свою зовнішню 

політику і Японія, почавши жорсткіше ставити питання щодо повернення 

окупованих Росією Курильських островів. Так само, використовуючи своє 

геополітичне положення та посередницькі ініціативи, в ході російсько-

української війни зміцнила свої міжнародно-політичні позиції й Туреччина. 

Водночас війна виявила й величезну економічну й певну політичну залежність 

Німеччини від Росії, що не додало міжнародного авторитету цій державі, яка 

проте залишається одним з лідерів Європейського Союзу.  

За результатами війни однозначно зміниться геополітичне становище 

Росії, бо тепер вже все міжнародне співтовариство визнає, що ця держава - 

основний чинник агресивної дестабілізації вже усталеного світового 

геополітичного порядку, лідер деструктивного гібридного впливу не лише у 

відношенні до Центрально-Східної Європи, але й щодо розвитку політичних 

процесів в Центральній Азії, на Південному Кавказі, Близькому Сході і навіть 

на Африканському континенті. Хоча основні претензії Росії щодо підвищення 

своєї глобальної значущості ще зберігаються (ядерний потенціал, постійне 

членство в РБ ООН, значні запаси мінеральних ресурсів) міжнародний імідж 

держави-агресора та міжнародні санкції так чи інакше приведуть і до 

зменшення енергетичної економічної залежності від Росії сусідніх держав, і до 

суттєвого зниження економічних та військово-політичних можливостей цієї 

держави загалом. Так само низка держав світу, насамперед Європи, 

переглянули свої принципи щодо взаємин з Росією, а також і 
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зовнішньополітичні доктрини. Зокрема, Фінляндія та Швеція виявили бажання 

стати членами НАТО, Грузія, Молдова та Україна – кандидатами на вступ в 

Європейський Союз, що ще більше обмежить експансіоністські прагнення 

кремля.   

Воєнна агресія Росії проти України суттєво вплине і на економічні 

потенціали держав, змінивши також і деякі пріоритети в міжнародних 

економічних відносинах. Зокрема, запроваджені Заходом економічні санкції 

мають всі підстави завдати нищівного удару по російській економіці. І 

стратегічно у такому розвитку подій має бути зацікавлений весь світ, адже 

Росія цинічно використовувала й використовує економічні важелі для 

політичного шантажу, що несе загрозу політичним та економічним інтересам 

багатьох держав. Але це відбудеться лише тоді, коли буде ефективно 

заблоковано російський експорт вуглеводнів і на світові ринки вийде іранська 

та венесуельська нафта. 

Але важливо також зробити висновки з того, що активізація 

геополітичного тиску Росії впродовж останніх років була спричинена значною 

мірою недостатнім рівнем протидії її агресивним планам з боку США та інших 

субконтинентальних та міжрегіональних лідерів. Впливові політичні сили та 

бізнес-структури цих держав, пов’язані з Росією різними комерційними 

зв’язками, займали, а деякі продовжують займати позицію «умиротворення» 

Росії, що було і є вкрай недалекоглядною політикою, додатково провокуючи 

кремль до агресії. А тому колективний Захід мусить виробити нове бачення 

перспектив цієї держави. І тут очевидно, що якщо Росія залишиться єдиною 

великодержавною, то агресії з її боку можуть повторюватися і повторюватися. 

Тому весь демократичний світ мав би працювати над трансформацією цієї 

країни у конфедерацію суверенних держав, розуміючи при цьому, що швидкий, 

різкий і невпорядкований розпад Росії також може нести світу різнобічні 

загрози. Деімперіалізація Росії повинна обов’язково поєднуватися і з 

десталінізацією, тобто створенням передумов для усвідомлення всіма групами 

російського суспільства страшної сутності сталінського тоталітаризму, який в 

пострадянській Росії так і не був засуджений, а згодом став однією з підвалин 

нової імперської ідеології.  

Приклади політичного шантажу в процесі міжнародних відносин на основі 

економічної залежності повинні поставити за результатами війни питання про 

зміцнення державами своєї економічної і, зокрема, енергетичної безпеки. А це 

своєю чергою вимагатиме зміцнення економічного суверенітету держав. Так 

само багатьом з них доведеться відмовитися від ілюзій про непотрібність 

викопного палива і тотальний перехід лише на відновлювальну енергетику. 
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Ідея такого переходу загалом конструктивна, але не завжди відповідна 

теперішнім реаліям.   

В контексті світових геоекономічних трансформацій особливо важливо  

добитися формування нового економічного потенціалу України, відповідного її 

розмірам та геополітичному значенню. Така стратегія мала б включати багато 

напрямів, але головним її завданням має бути створення такої кількості нових 

робочих місць, яка забезпечила б роботою з гідною оплатою праці усе 

працездатне населення України, у тому числі біженців і закордонних 

заробітчан. Це буде можливим, якщо наша держава, залишаючись одним з 

світових лідерів сільськогосподарського виробництва, поступово ставатиме 

потужною індустріальною державою. Реалізувати таку стратегію буде 

непросто, але реально за умови політичної консолідації українського 

суспільства, усунення внутрішніх та зовнішніх перешкод в економічному 

розвитку.  

 

 

3.33. Нейтралізація проросійських політичних середовищ в Україні – 

одна з передумов перемоги 

24 лютого 2022 року 

 

В умовах війни всі держави застосовували режим примусового 

затримання ворожих політичних сил. Це треба реалізувати і в Україні, 

затримавши все керівництво та осередки таких політичних партій, як ОПЗЖ, 

"Опозиційного блоку", партії Шарія та деяких інших. Взяти під контроль всі 

інші сумнівні організації. 

 

3.34. Про переговори з кремлівським режимом 

25 лютого 2022 року 

 

Йдуть консультації про можливі переговори українського керівництва з 

кремлем. І тут важливо визначити, про що можна вести мову, а про що 

категорично «ні». Отже, ставити питання треба насамперед про повне 

припинення вогню, виведення військ з усіх підконтрольних Україні територій. 

Можна також обговорювати питання невступу України в НАТО, враховуючи, 

зокрема, і той факт, що НАТО реально не має в найближчий час наміру 

приєднати Україну до альянсу, але за умови надання Україні інших дієвих 

гарантій безпеки. Водночас категорично не може бути мови про передачу 

Москві якихось територій, нав’язування Україні своїх принципів державної 

політики та організації державного устрою. 
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3.35. В якому напрямі необхідним є посилення санкційного тиску на 

державу агресора  

10 травня 2022 року 

 

Дружні до України держави колективного Заходу запровадили до Росії 

різноманітні санкції у відповідь на цинічну агресію проти нашої держави. 

Обсяги уже накладених санкцій безпрецедентно величезні, і таку політику 

продовжуватимуть. Практично жодна більш-менш демократична держава не 

витримала б такого санкційного тиску. Але в Росії особливий диктаторський 

режим, який готовий іти на все для того, щоб зберегти себе. І йому значною 

мірою вдається ухилятися від санкцій, застосовуючи різні цинічні способи. 

Наприклад, для того, щоб на російському ринку з’явилися імпортні 

підсанкційні товари, офіційно дозволено так званий паралельний імпорт, тобто 

нелегальне ввезення в росію забороненої продукції за допомогою різних 

сумнівних компаній сусідніх держав. Так само обходять санкції щодо 

обмеження заходу в порти російських суден, використовуючи торгівельний 

флот інших держав, зокрема, Греції. І тут очевидно, що такі структури інших 

держав, які дають змогу агресору ухилятися від санкцій, мали б бути покарані, 

але відповідні механізми ще не запроваджено. 

Водночас дуже поблажливо поступають західні підприємства і торгівельні 

фірми, які офіційно оголосили про вихід з російського ринку. Але вийшли 

лише умовно, бо оголосили про те, що надалі впродовж півроку будуть 

платити зарплати російським працівникам. А це дуже погано, бо якби повною 

мірою припинили свою діяльність в Росії, то кількість безробітних в цій 

державі зросла б на два-три мільйони, а це вже передумова соціальних 

протестів. Але ні, вони продовжують платити зарплати, караючи фактично самі 

себе.  

Тобто загалом попри значні обсяги санкцій західна санкційна політика 

загалом ще недостатньо ефективна. А це величезні втрати для України, адже 

треба розуміти, що за відсутності наступальної зброї і кількісної переваги саме 

економічні санкції мають примусити агресора звільнити окуповані території. І 

це треба робити якомога швидше, бо на окупованих територіях вже 

відбуваються помітні негативні зміни: ворог формує свої адміністрації, бере 

під контроль заклади освіти, бізнес, відверто грабує. І нав’язує свою 

пропаганду й ворожі цінності. 
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3.36. Про перспективи розблокування українських портів 

17 травня 2022 року 

 

Зараз в різних міжнародних структурах багато говорять про необхідність 

розблокування українських портів для експорту українського зерна. Щоб, 

мовляв, не було у світі голоду. З цього приводу, зокрема, різні заяви робить 

генсек ООН. Але ситуація неоднозначна, бо, по-перше, Україні самій треба 

думати про накопичення запасів зерна з огляду на те, що цьогорічний врожай 

буде значно меншим, а частину зерна окупанти або вже вкрали, або знищили, а 

по-друге, ніяких реальних варіантів розблокування українських портів ООН не 

пропонує.  

Отже, нам радять подивитися на ситуацію з позицій інтересів світу. Але 

Україна зараз в такому становищі, що мусить розглядати всі політичні й 

економічні проблеми насамперед зі свого погляду. І які тут наші інтереси? 

Україна дійсно без втрат для себе може продати деякі обсяги зерна з огляду на 

непросту економічну ситуацію. Але так само має потребу продавати й іншу 

продукцію, зокрема, метал. Тому порти треба розблокувати. 

Але розблокування українських портів не може відбутися через різні 

звернення до Росії, бо ця держава визнає лише фактор сили. З огляду на це, 

реальним був би інший варіант. Який? Це захід в Чорне море, територіальні 

води й в економічну зону України кількох американських та британських 

авіаносців чи інших військових кораблів. Їм не треба вести воєнні дії проти 

Росії, достатньо заявити про виконання гуманітарної місії. Поява таких 

військово-морських сил відразу вирішила б ситуацію і з організацією 

українського експорту, і зрештою сприяла б припиненню обстрілів 

російськими ракетами з моря території України. Зрештою, саме прихід 

американських кораблів до східного узбережжя Чорного моря і поставив 

крапку в російській агресії проти Грузії в 2008 році.  

 

 

3.37. Новий собор Української православної церкви (Московського 

патріархату): чи буде реальна трансформація? 

27 травня 2022 року 

 

Щойно завершився собор Української православної церкви (Московського 

патріархату), за результатами якого була прийнята постанова. Кілька положень 

цієї постанови є симптоматичними. Зокрема, офіційно висловлено незгоду з 

позицією московського патріарха Кіріла (гундяєва), засуджено війну загалом, 

але не російську агресію. Є заклик до переговорів, але нема заклику до 
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виведення російських військ з території України. Собор проголосив «повну 

самостійність і незалежність» церкви, але нічого не зазначив про розрив 

відносин з московським патріархатом. Очевидно, що такого не відбулося. Є 

начебто тривоги про відсутність єдності в українському православ’ї, але 

чимало випадів проти ПЦУ, хоча проголошується і необхідність 

міжконфесійного православного діалогу.  

Про що свідчать ці рішення? Про те, що деяка трансформація позицій 

УПЦ все ж відбувається, але дуже повільно. Є ще багато одіозних 

проросійських єпископів, хоча впливи деяких з них (це вже за неофіційною 

інформацією) обмежено. 

Як на них реагувати? Вважаю, що це треба робити стримано, бо ця 

конфесія в Україні на сьогодні має найбільше парафій. А тому керівництво 

України має працювати з УПЦ в напрямі забезпечення повного розриву з 

московським патріархатом, усунення всіх налаштованих в антиукраїнському 

дусі єпископів та поступового об’єднання з ПЦУ. Тобто влада має конкретно 

впливати на УПЦ для розширення в її середовищі продержавницьких позицій, і 

це реально. Знаю, що в Україні є багато прихильників заборони УПЦ, яка ще є 

в союзі з московським патріархатом, але варіант її трансформації і об’єднання з 

ПЦУ все ж видається більш конструктивним.  

 

 

3.38. Як можна знизити ціни на нафту в протидії російській агресії 

27 травня 2022 року 

 

Ціни на нафту продовжують зростати, що дає змогу московській державі-

агресору одержувати додаткові прибутки навіть за умови зменшення обсягів 

продажу нафти. Це дуже недобре і для України, і для всього демократичного 

світу. Як цьому протидіяти? США та їхні союзники могли б збільшити обсяги 

продажу нафти зі своїх резервів, продовжити переговори з державами Перської 

затоки щодо збільшення обсягів їхнього видобутку. Але найбільший вплив на 

зниження цін на нафту міг би мати вихід на світові ринки іранської нафти. Для 

цього США та ЄС потрібно зняти санкції з Ірану, які були запроваджені 

президентом Трампом через звинувачення щодо ядерної програми Ірану. Це 

непрості рішення, але їхнього прийняття вимагає економічна та політична 

ситуація в світі. 
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3.39. Про необхідність конфіскації заморожених коштів російського 

центрального банку і передачу їх Україні 

31 травня 2022 року 
 

Вагомим політичним й економічним ударом по кремлівському агресору 

стала б конфіскація коштів російського центрального банку, заморожених в 

державах Заходу, і поступова передача їх Україні для організації свого захисту 

та відбудови. Це стало б реальною психологічною травмою для московського 

режиму, адже виходило б, що Україна відбудовує свою інфраструктуру та 

завдає удару державі-агресору на її ж кошти. Організувати процеси конфіскації 

і передачі Україні заморожених коштів непросто, бо потрібні складні юридичні 

процедури, але реально. І це треба починати робити уже зараз.   

 

 

3.40. Росія – держава-терорист, і це треба визнати на міжнародному 

рівні 

26 червня 2022 року 

 

Нарощування ракетних обстрілів державою-агресором житлових кварталів 

українських міст, збільшення жертв серед мирного українського населення є 

підставою для визнання Сполученими Штатами та іншими провідними 

державами Заходу Росії державою-терористом. А це своєю чергою є доброю 

передумовою для виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй. І хоча 

ООН зараз має мінімальне міжнародно-політичне значення, виключення Росії 

зі складу цієї організації завдало б величезного удару по міжнародному іміджу 

Москви, який вона ще намагається підтримати на деяких континентах, 

сприяючи її повній міжнародній ізоляції.  

 

 

3.41. Як прискорити перемогу України над державою-агресором 

11 серпня 2022 року 

 

Прискорена перемога України над державою-агресором можлива за таких 

трьох передумов: 1) ЗСУ стримують окупанта й контрнаступають; 2) 

економічні санкції західних держав паралізують економіку держави-агресора, 

союзники надають Україні наступальну зброю; 3) наші партнери конфіскують і 

передають Україні заморожені кошти Росії, що забезпечило б нашій державі 

фінансово-економічну рівновагу, а згодом і відбудову господарства, 

інфраструктури та наступне економічне піднесення. Поки що в повному обсязі 

виконується перша передумова: ЗСУ вимотали ворога на кількох фронтах і 
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навіть за недостатності наступальної зброї контрнаступають на різних 

напрямках. Економічні санкції завдали державі-окупанту значних втрат, але, на 

жаль, через залежність від російських енергоносіїв не так працюють, як 

хотілося б. А щодо конфіскації та передачі заморожених російських коштів, то 

тут ще все треба лише починати. Тому війна затягується. Але вже очевидно, 

що Москві не вдалося досягти поставлених цілей щодо знищення української 

державності та поневолення українського народу, а це вже наша часткова 

перемога. 
 

 

3.42. В якому напрямі має відбуватися трансформація Росії після її 

поразки у війні з Україною 

25 березня 2022 року 

 

Світова громадськість майже одностайно вимагає від Росії припинити 

війну та вивести свої війська з території України. Але без самих суттєвих змін 

в цій державі навіть при повній чи частковій її поразці загрози для всього світу 

залишатимуться. Тому всі впливові міжнародні середовища мусять докладати 

зусиль для кардинальної зміни політичного режиму в цій державі. В якому 

напрямі мали б відбутися такі зміни? На популярному рівні основним є варіант 

розпаду Росії. У багатьох відношеннях це добра ідея, бо розпад імперії сам по 

собі зніме питання про подальші можливі агресивно-експансіоністські дії цієї 

держави щодо інших країн. Але є кілька застережень. Основні з них 

стосуються загроз появи великої кількості небезпечних збройних конфліктів в 

межах території сучасної Росії внаслідок територіально-політичного хаосу і 

втрати контролю за ядерною зброєю. Тому, якщо і підтримувати варіант 

розпаду, то треба підготувати умови для того, щоб він був впорядкованим. Для 

цього треба працювати в кількох напрямках. По-перше, в напрямі 

деімперіалізації. Тобто, росія спочатку має стати конфедерацією суверенних 

держав, які згодом можуть стати політично самостійними, що буде запорукою 

відмови від імперських зазіхань та претензій до інших країн. Новий суб’єкти 

конфедерації також мали би засудити всю попередню імперську історію Росії. 

По-друге, у напрямі десталінізації, бо теперішня російська держава – це релікт 

сталінського тоталітаризму, з усіма відповідними, але трохи замаскованими, 

ідеологічними та політичними засадами. І по-третє, у напрямі люстрації 

чиновників, насамперед декагебізації, враховуючи те, що основу теперішнього 

режиму становлять колишні кагебісти та інші силовики, які здатні виконувати 

будь-які злочинні дії, включаючи політичні вбивства, терористичні акти тощо. 

Тобто необхідною є повна люстрація всіх чиновницьких кадрів.  
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4. ПУБЛІЦИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІКО-

ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИН В УКРАЇНІ 

ТА РЕГІОНАХ 

4.1. Деіндустріалізація України як вузлова економічна проблема 

держави  

10 серпня 2019 року 

 

У 2018 році в промисловості України було зайнято менше 15% економічно 

активного населення України. Це навіть менше, ніж в сільському господарстві 

(18 %). Тобто фактично Україна вже перестала бути потужною індустріальною 

державою. А ще на початок 90-х років ХХ ст. промислова інфраструктура 

могла забезпечити роботою понад 40 % працездатного населення.  

Такі структурні зміни в економіці України наочно відображають її 

кризовий стан. І це не може не викликати тривогу, бо різко знижується частка 

галузі, яка єдина у змозі призупинити трудову еміграцію українців на заробітки 

за кордон та втрату людського потенціалу загалом. 

Але з промисловістю пов’язані не лише проблеми зайнятості, але й 

обороноздатності держави, її науко-технічного прогресу. Тому 

деіндустріалізація – це і деградація фахово-кадрового потенціалу, і загрози 

зниження рівня науки та освіти, а також і загалом інтелектуального потенціалу 

суспільства.  

В економіко- та політико-географічному аспекті важливим є ще один 

негативний момент: деіндустріалізація поглибила нерівномірність 

економічного розвитку регіонів, збільшення кількості дотаційних областей, 

зумовила широке поширення протестних політичних настроїв, що аж ніяк не 

сприяє зміцненню цілісності держави. 

Вирішити проблему призупиненні негативних тенденцій в форматі поста в 

ФБ однозначно не можна. Але важливо усвідомити сутність проблеми. А далі 

ставити на всіх політико-адміністративних рівнях, особливо найвищому, 

питання про необхідність нової індустріалізації України. 

 

 

4.2. Огляд основних економічних проблем та можливостей України   

28 травня 2018 року 

 

Попри всі складнощі внутрішньополітичних та міжнародних відносин 

основні проблеми, але також і перспективи України на сьогодні пов’язані з 

економічною ситуацією в державі. Бо і для зовнішніх перемог, і для політичної 

стабільності та регіональної консолідації Україні потрібно мати економіку, яка 
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забезпечувала б робочими місцями все працездатне населення держави, 

призупиняючи трудову еміграцію, обсяги якої вже несуть реальну загрозу 

втрати активної частини людського потенціалу країни. І треба також розуміти, 

що лише ефективна економіка може забезпечити зростання добробуту 

громадян та обороноздатності країни, а в морально-політичному відношенні – 

повагу і прихильність до української держави загалом. Але тут відчутними є 

величезні небезпеки, про які широкий загал має лише приблизні уявлення. 

Тобто відомо переважно лише про деякі негативні тенденції економічної 

динаміки. Наприклад, те, що за 2020 рік обсяги економіки зменшилися на 4%. 

Але економічні загрози України є значно більшими, і вони стосуються 

погіршення, умовно кажучи, якості економіки.  

Йдеться насамперед про негативні зміни галузевої структури 

господарства, головно через зниження частки високотехнологічних 

наукомістких та високопродуктивних галузей й виробництв. Це добре ілюструє 

структура українського експорту товарів: 25,8% це сільськогосподарська 

сировина (рослинного походження), 9,7% - це мінеральна сировина, 20,5% - 

чорні метали, 9,5% - жири та олія, 2,8% - деревина. Україна вже перестала бути 

експортером електроенергії, а є імпортером. Причому переважання імпорту 

над експортом, негативно впливаючи на платіжний баланс, також має 

тенденцію до збільшення. Деякі важливі промислові виробництва, наприклад, 

нафтопереробна, майже припинили своє існування. Це стосується і деяких 

галузей тваринництва, частка якого загалом в структурі сільського 

господарства впала до 20,9%, що є критичним рівнем.  

Ще однією недоброю тенденцією є зростання міжрегіональних та 

внутрішньорегіональних диспропорцій економічного розвитку. Наприклад, 

Київ зосереджує аж 23,4% усього ВВП, а обсяги ВВП на одну особу в деяких 

регіонах переважають відповідні показники в інших – у 3-4 рази. На 

внутрішньо регіональному рівні – поглиблення нерівномірності в 

економічному розвитку обласних центрів, де ще жевріє якесь економічне 

життя, та віддалених територій, де люди виживають переважно лише 

закордонним заробітчанством.  

Недобрих тенденцій економічного розвитку можна, на жаль, назвати ще 

дуже і дуже багато. Проте не будемо на них зосереджуватися, бо хочеться 

бачити якісь позитивні перспективи. Але очевидно, що масштабність 

проблематики вимагає не просто прийняття на рівні уряду програми 

економічного розвитку, а здійснення загальнодержавної стратегії економічного 

порятунку, успішність якої буде можливою внаслідок спільних зусиль 

місцевих громад, регіонів і держави загалом, тобто загальносуспільної синергії. 

Принципові питання цієї стратегії є простими й відомими. Це створення на всіх 
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рівнях належних умов економічної діяльності, добрі приклади для громадян, як 

досягти успіху, та прозорі відносини. Зрозуміло, що цього недостатньо, бо 

потрібні фінансові ресурси, інвестиції та капіталовкладення.  

А яка зараз ситуація з зовнішніми інвестиціями в українську економіку? 

Дуже сумна. Впродовж останніх років лідерами за надходженням інвестицій в 

Україну є Кіпр та Росія. Про що це свідчить? У першому випадку про те, що в 

Україну повертаються у вигляду інвестицій кошти, виведені в офшори, та в 

другому – значна частина української економіки ще залишається під контролем 

Росії. Тобто реальних інвестицій, насамперед з боку розвинутих держав світу, 

обмаль. І очевидно, що і посткороновірусний період їхнє надходження суттєво 

не зросте. То де ж взяти кошти? Насамперед мобілізувати внутрішні резерви. А 

вони ще доволі значні: це і ресурси українського бізнесу, і навіть кошти 

українських заробітчан. Причому навіть величезні капітали олігархів при 

розумній державній політиці можуть працювати на інтереси економіки 

держави. Це складно реалізувати, потрібна тверда позиція у питаннях 

виведення коштів, їхнього повернення з офшорів, але в принципі можливо.  

Резервом розвитку можуть бути і державні капіталовкладення та політика 

розширення внутрішнього ринку споживання і збалансування зовнішньо-

торгівельного сальдо, політика імпортозаміщення та підтримки національного 

товаровиробника, яку активно проводять всі без винятку держави, хоча й 

обурюються, коли це роблять інші. Але очевидно, що успішність державної 

стратегії економічного порятунку України залежатиме від усвідомлення всім 

суспільством масштабу реальних викликів та його консолідації навколо 

реалізації національно-економічних інтересів. З цього зрештою і починали 

держави, які згодом стали новими економічними лідерами. 

 

 

4.3. Про деякі соціально-економічні проблеми Львова і Львівської 

області  

11 травня 2019 року  

 

Адміністративно-територіальна реформа ще гостріше поставить перед 

містами та регіонами питання вибору стратегії економічного розвитку. І тут 

мене не може не хвилювати ситуація в Львівській області та Львові, які через 

об’єктивні і суб’єктивні причини так і не спромоглися стати не те що лідерами 

економічного розвитку України, але зайняті якісь тверді позиції. А почалося 

все з великих економічних провалів впродовж 90-х років, коли значною мірою 

через безвідповідальність та непрофесіоналізм було зруйновано основи 

місцевої промисловості та сільського господарства. Якщо в середньому по 
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Україні обсяги промислового виробництва з 1990 по 1998 рік зменшилися на 

52%, то у Львівській області – аж на 78%. Особливо прикро, що краху зазнали 

перспективні наукомісткі машинобудівні заводи, а одні горе-експерти почали 

говорити, мовляв, «це добре, що в нас впала велика промисловість, ми відразу 

побудуємо постіндустріальне суспільство», інші – «нам не потрібна 

промисловість, бо нас економічно витягне туризм і малий бізнес». І в 

результаті регіон став провідним постачальником великої кількості працівників 

для інших країн, а економічний потенціал так і не вдалося відновити. І що 

важливо: це не лише економічні втрати, але й політичні й культурні. Адже, 

якби на Львівщині та в Галичині загалом відбулося суттєве економічне 

піднесення, то і в українській політиці, і в українській культурі ситуація була б 

іншою. Тому зараз так важливо відкинути різні ілюзорні уявлення і на всіх 

рівнях ставити питання про необхідність великих інвестиційних проектів саме 

в реальний сектор економіки, які єдині реально спроможні забезпечити 

створення потрібної кількості нових робочих місць та потягнути за собою 

розвиток інших галузей.  

 

 

4.4. В чому суть енергетичних проблем України. 

27 червня 2017 року 

 

Джерелом великої біди в суверенній Україні постійно був енергетичний 

сектор. Тут держава втрачала величезні кошти, інтереси, репутацію, а 

громадяни зазнавали економічних втрат Зате неймовірно збагачувались 

аферисти різних мастей, стаючи власниками цілих галузей. І здавалося, вже 

нова влада має розпочати з того, щоб зробити відносини в цій сфері прозорими 

і справедливими. Та де там! Знову незрозумілі домовленості з Росією про 

імпорт електроенергії. І це в той час, коли ми маємо усі підстави її 

експортувати. Двадцятирічні мажори-вундеркінди обґрунтовують дивні схеми 

про закупівлю вугілля з окупованих територій. А російський олігарх, який 

фінансував компартію та партію Вітренко, продовжує визначати українську 

енергетичну політику. І ще багато-багато інших незрозумілих моментів в 

економічній політиці, які викликають сумніви про її відповідність державним 

інтересам України та її громадян 
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4.5. Про небезпеки зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення 

10 квітня 2017 року 

 

Зараз в Україні розпочалася нова пропагандистська хвиля щодо 

необхідності зняття мораторію на продаж земель с/г призначення. Мабуть, не 

випадково, бо сільськогосподарські угіддя - це єдине велике багатство, яке ще 

залишилось в Україні і не належить олігархам та різним кланам, пов’язаним з 

сумнівними міжнародними структурами. В пропагандистських цілях 

проголошують кілька міфів: 1) ринок землі забезпечить створення нових 

робочих місць і надходження інвестицій; 2) економічно збагатить українське 

селянство; 3) дасть великий поштовх розвитку економіки загалом. І це в 

умовах, коли земля недооцінена, фермери, український малий і середній бізнес 

не мають необхідних коштів для придбання землі (але їх мають великі 

агрохолдинги, олігархічні та сумнівні закордонні структури), в країні 

повноцінно не працює правова система, зберігаються великі адміністративні 

зловживання. Щодо першого міфу, то скуповування земель великими 

власниками якраз обернеться розоренням великої кількості дрібних фермерів і 

товаровиробників, а тому зросте лише безробіття. На першому етапі 

скуповування буде здійснюватися задля спекуляції, тому говорити про 

інвестиції нема підстав. Щодо другого міфу: в умовах економічної кризи землі 

схочуть придбати за безцінь, тому реально говорити не про збагачення, а про 

втрати. І щодо третього, то очевидно, що монополізація і олігархізація 

сільського господарства призведе лише до зубожіння сільської місцевості. Є і 

загальнодержавні небезпеки: сільськогогосподарські угіддя становлять 70% 

території України. І якщо їх скуплять орієнтовані на різні закордонні структури 

групи, дуже ймовірно й на Росію, то виникне ситуація, що ми можемо 

опинитися «на нашій, не своїй землі», а це може обернутися 

загальнонаціональною бідою. І ще слід пам’ятати, що земля – це не 

вироблений продукт, а загальнонаціональне багатство. І його значення в 

сучасному світі лише зростатиме.  

 

 

4.6. Якими є на сьогодні пріоритети економічного розвитку України 

10 листопада 2017 року 

 

Зараз в Україні активно поширюють новий деструктивний підхід: мовляв, 

всі ніші у світовій промисловості вже зайняті, Україна у будь-якому випадку не 

в змозі випускати конкурентноздатну продукцію, тому їй і не слід ставити 
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питання про якісь перспективи індустріального розвитку, а зосередитись лише 

на розвитку сільського господарства та харчової промисловості. І тут важливо 

зрозуміти, що Львів і Галичина вже постраждали від реалізації подібних ідей, 

коли деякі горе-ідеологи проголошували, що нам зовсім не потрібні заводи і 

фабрики, а економічний розвиток Львова та регіону потягне туризм і малий 

бізнес. І що маємо в результаті деіндустріалізації Львова і регіону? Суцільні 

економічні негаразди, і найгірше – втрату людського потенціалу через масову 

еміграцію на заробітки за кордон. Безперечно, сільське господарство та 

харчова промисловість є стратегічними галузями української економіки, 

будучи зараз основою українського експорту, і туризм, особливо внутрішній, 

забезпечує надходження коштів й зайнятість значної кількості громадян. Так 

само важливі соціально-економічні функції виконує малий бізнес. Але так чи 

інакше витягнути економіку України хоча б до рівня середньорозвинутих 

держав, забезпечити повну зайнятість громадян без розвитку промисловості 

неможливо. І чи дійсно всі ніші в розвитку цієї великої галузі світової 

економіки вже зайняті? Показово, що в 70-ті роки минулого століття щось 

подібне говорили громадянам тих держав, які пізніше стали називати новими 

індустріальними. Мовляв, хіба ви зможете конкурувати з Японією, ФРН, США 

в розвитку електроніки, суднобудування, а тим більше автомобілебудування? 

А що вийшло? Лише один приклад: більшість світових суден вже зараз 

виробляють не в розвинутих державах, а в Південній Кореї і Китаї. Таких 

прикладів можна навести багато. І вони засвідчують, що в світовій економіці 

постійно відбуваються структурно територіальні зміни, з’являються нові 

центри і лідери. Тому й Україна має всі шанси здійснити нову індустріалізацію, 

тим більше, що у нас є низка позитивних передумов. Це насамперед наявність 

деяких високотехнологічних виробництв (у літакобудуванні, космічній 

промисловості та ін.), широкий внутрішній ринок, що дало б змогу в процесі 

імпортозаміщення випускати недорогу продукцію для власного споживача, а 

також і відповідні інженерно-технічні кадри (хоча тут уже зараз помітні 

втрати). І що ще важливо: лише прискорений розвиток промисловості може 

підняти рівень і української науки, і освіти, і соціальний прогрес загалом. 

 

 

4.7. Про закордонне заробітчанство 

20 листопада 2021 року 

 

Виїзд за межі своєї держави на роботу – це глобальне і дуже поширене 

явище, зумовлене дефіцитом робочих місць та низьким рівнем зарплат в одних 

державах і значно кращою ситуацією в цьому відношенні – в інших. І на 
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сьогодні воно характерне різною мірою фактично для всіх пострадянських і 

посткомуністичних держав, у тому числі й для таких відносно благополучних, 

як Польща та держави Балтії. Але Україна тут займає особливе місце, бо 

розмах закордонного заробітчанства у нас вже є таким  (а це від 3 до 7 

мільйонів осіб у щорічному транзиті), що несе великі загрози втрати людського 

потенціалу, адже значна частина заробітчан вже прийняла рішення про виїзд за 

кордон на постійне проживання.  

Але закордонне заробітчанство – це й економічний порятунок для 

України, і не лише для родин заробітчан, але й для держави загалом. Бо це 

найбільші валютні інвестиції в українську економіку (від 20 до 40 млрд. 

доларів щорічно). І саме ці кошти збалансовують платіжний баланс держави, 

утримують курс гривні, так як імпорт товарів в Україну суттєво менший 

українського експорту. Але ці кошти ідуть і в сферу торгівлі, і в сферу освіти 

(на платне навчання), і в сферу охорони здоров’я тощо. Тобто заробітки 

заробітчан утримують соціальну та економічну стабільність. Але це досяється 

надто дорогою ціною, бо Україну покидають енергійні люди, кваліфіковані 

кадри, погіршується вікова структура населення, що несе загрози ще більших 

демографічних втрат.  

І тут виникає питання, чому в Україні така жахлива ситуація з робочими 

місцями і гідними зарплатами? Бо, по-перше, було обрано вкрай невдалу 

модель переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, коли 

замість наведення ладу в державному секторі економіки, грошової приватизації 

нерентабельних державних підприємств і залучення західних стратегічних 

інвесторів провели так звану «сертифікатну» приватизацію, внаслідок чого 

кращі підприємства опинилися в руках людей, віддалених від інтересів 

українського суспільства, інші підприємства були навмисно доведені до 

банкрутства й розкрадені та ліквідовані. Активно проводилася політика 

вивезення капіталів з нашої держави, формування різних тіньових схем, 

руйнування виробничих потужностей та скорочення робочих місць. 

Поряд з цим різні горе-експерти й горе-науковці, керівники міст й регіонів 

почали стверджувати, що Україні промисловість зовсім не потрібна, так само й 

інші галузі реального сектора економіки. бо ми йдемо до постіндустріального 

суспільства, не розуміючи того, що суспільство без промисловості – це 

доіндустріальне суспільство, а постіндустріальне суспільство можливе лише на 

основі високого рівня розвитку промисловості та інших галузей реального 

сектора економіки. Інші спекулянти проголошували, що всі ніші в 

промисловості вже зайняті, і нам залишилося розвивати лише сільське 

господарство (і це при 70 % міського населення в Україні).  
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Отже, відкидаючи усілякі спекулятивні підходи, треба усвідомити, що 

створення нових робочих місць, насамперед в реальному секторі економіки,  і 

гідної оплати праці – це вирішальна передумова збереження людського 

потенціалу нашої країни й забезпечення перспектив державності загалом. І 

така політика має поєднуватись з повагою до закордонних заробітчан, 

включаючи і тих, хто вже тривалий час проживає за кордоном, бо їхня 

підтримка є і залишатиметься вагомою.  

 

 

4.8. Еміграція молоді на навчання за кордон як негативне соціальне 

явище 

15 червня 2017 року 

 

Еміграція української молоді на навчання за кордон в останні роки стала 

масовим явищем. І ця проблема вже мала б бути предметом національної 

безпеки. Чому? Тому, що, по-перше, це робиться з використанням тіньових 

незаконних методів, адже в Польщі, інших сусідніх європейських державах є 

цілісна програма заманювання українських абітурієнтів з використанням 

підкупу (директорів шкіл, освітніх чиновників та активістів), усілякої 

дискредитації української вищої школи тощо; і по-друге, що найважливіше, 

Україна втрачає перспективну молодь так як, згідно з соціологічними 

опитуваннями, більше половини українських студентів в Польщі вже не мають 

наміру повертатися в Україну. На сьогодні це вже загроза 

загальнонаціонального масштабу. І деструктивні дії в цьому напрямі будуть 

продовжуватися. Зокрема, є вже проект МОН України про визначення щодо 

правил вступу до вишів, де виділено необхідні сертифікати для вступу на різні 

спеціальності. Раніше це була прерогатива самих університетів. І так мало б 

бути, особливо в контексті автономії вишів. А що пропонує проект: на 

більшість спеціальностей (у тому числі гуманітарні обов’язковим третім 

сертифікатом буде сертифікат з математики, фізики чи хімії. Це однозначно 

провокаційна і замовна постановка питання, адже за такої ситуації абітурієнти 

гуманітарного профілю не зможуть поступити в українські університети і 

знову змушені будуть іти на навчання за кордон. Тобто на вищому рівні 

організовується система витіснення українських абітурієнтів з України. 

Очевидно, що це робиться не на безкорисній основі. 
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4.9. Про соціальну справедливість й електоральні настрої 

15 червня 2019 року 

Часто можна почути таку думку, ніби українці надто стурбовані 

питаннями соціальної справедливості, соціальної рівності, і що це є наслідком 

радянської ідеології і заважає формуванню ринкової економіки. Насправді, це 

далеко не так, оскільки ці ментальні установки українського народу 

сформувалися якраз в рамках української національно-визвольної боротьби за 

свою державу. Бо для українського народу питання національного звільнення 

завжди поєднувалось з соціальним. І це проявилося і під час революції 1917-

1921 років , і в документах Української Головної Визвольної Ради в період 

Другої світової війни. Дехто вбачав і вбачає в цьому обмеженість українського 

політичного руху тих часів. Хоча реально реалізація таких програмних 

установок у випадку перемоги української справи дійсно привела б до 

створення соціально-збалансованого суспільства з перевагою громадян 

середнього достатку. Зрештою, відбудова повоєнної Західної Європи також 

відбувалася на засадах соціально-ринкової економіки, що і забезпечило 

створення потужного середнього класу. Але згодом популярними стали ідеї 

крайньо-ліберальної економіки, спрямованої на підтримку великого капіталу. І 

якщо в США та Британії це ще може дати якийсь економічний ефект (бо 

зниження податків на великий бізнес стимулює його робити більше інвестицій 

в економіку), то в Україні наслідками крайньо-ліберальної політики стає 

зубожіння широких верств населення та одержання олігархами надприбутків, 

які будуть виводитись в офшори. І таку політику в поєднанні зі зростаннями 

тарифів, астрономічним збільшення зарплат високопосадовців завжди буде 

очікувати відторгнення широкого загалу, і воно обов’язково відобразиться на 

результатах виборів. Тому орієнтація на соціальну справедливість – це не 

популізм, а необхідна передумова нормальних взаємин держави і суспільства. І 

ті українські продержавницькі політичні сили, які сподіваються одержати 

електоральну підтримку, жодним чином не повинні ставити питання про якісь 

там «шокові терапії», реформи «затягування поясів» і т. п., бо це буде і 

несправедливо, і нераціонально загалом. 

 

 

4.10. Деякі аспекти взаємини різних поколінь в Україні. 

29 січня 2022 року 

 

Збалансованість взаємин різних поколінь була основою злагодженого й 

поступального  розвитку всіх успішних суспільств, забезпечуючи відтворення 

кадрів, обмін досвідом та інформацією, тяглість традицій . І ґрунтувалась на 
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взаємоповазі та використанні різних вікових переваг у певних сферах: мовляв, 

тут більше потрібен досвід і знання старших поколінь, тут енергія й 

мобільність молоді. Але в останні роки в Україні, а також в багатьох інших 

державах, в міжпоколінних взаєминах вже помітними є певні розходження. Це 

пов’язано з різними причинами, зокрема: 1) з розвитком поколінь в різних 

політичних умовах; 2) швидкою зміною в технічних засобах, що позначає 

певне відставання старших поколінь; 3) поширенням ейджизму – особливої 

ідеології. яка пропагує неповагу до представників іншого покоління, 

насамперед в молоді – до старших людей, що може навіть переростати в 

дискримінацію.  

В Україні міжпоколінні розходження іноді проявляються в різних 

звинуваченням щодо політичних і соціальних можливостей. З боку молоді це 

часто виглядає так: старші люди, мовляв, вже нічого не можуть доброго 

сказати і зробити, бо вони виросли в умовах совка, не володіють сучасними 

інформаційними технологіями, є патерналістами, тобто розраховують лише на 

допомогу держави. На виборах це покоління легко купують за гречку і т. п., а 

старші за віком керівники, адміністрація – це типові совкові марнославні 

бюрократи. І для такі висновки про старші покоління частково є окремі 

підстави справедливими, бо інерція совкових впливів дійсно була і є помітною. 

Але при цьому треба знати, що ці покоління мали і досвід опору совку, і 

закривалися від нього в світі літератури, науки, мистецтва, спорту й іншої 

конструктивної діяльності, зберігали і підтримували сімейні цінності і 

національні ідеали й традиції.  

Водночас представники старших вікових груп помічають негаразди в 

молодіжному середовищі, яке розвивалося в умовах цинізму соціальних 

відносин 90-х років, примітивних російських телесеріалах про «няню» і 

бандитські «бригади», творчості «лободи» і їй подібних. З огляду на 

обмеженість робочих місць теперішня молодь значною мірою формує 

соціальне середовище так званого прекаріату, тобто людей, які не мають 

стабільної роботи і стабільного соціального захисту. Тому молодих людей 

часто втягують в сумнівні соціально-економічні проєкти, і відповідно вони 

через відсутність критичного мислення є дуже вразливими до різних 

інформаційних технологій зомбування в дусі космополітизму, нігілізму і т. п. 

Відповідно молодь є основою електорату різних штучних партійних проектів, 

організованих внутрішніми й зовнішніми олігархами. І в таких оцінках 

сучасного молодіжного середовища також є багато справедливого, хоча 

безперечно, що це не стосується всієї молоді, бо є дуже багато відповідальних, 

патріотичних і творчих груп, які вже проявили себе і у політичній, і у 

соціальній активності.  
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Міжпоколінні розходження в Україні ще не є критичними, але 

відчуженість наростає і так само, як відчуженість міжрегіональна чи соціальна, 

не сприяє згуртуванню суспільства для протидії різним викликам. Що можна і 

треба зробити для збалансування між поколінних взаємин? Насамперед 

відмовитися від поширеного стереотипу: мовляв, нашу державу може 

врятувати лише молоде покоління, яке не знало, що таке совок, є вільним, 

незалежним, сміливим. Бо, з одного боку, в молодіжному середовищі є свої 

недобрі тенденції, а з іншого -  в різних вікових групах приблизно однакове 

число соціально відповідальних і діяльних людей, і лише їхня синергія, тобто 

сумарний ефект взаємодії, може забезпечити суспільний поступ. А держава 

мала б забезпечити справедливі умови відтворення і заміщення кадрів, 

створення робочих місць з різними соціальними гарантіями. 

 

 

 

4.11. Про необхідність перейменування територіальних підрозділів 

«Укрзалізниці» 

12 червня 2021 року 

 

Впродовж останніх років в Україні було зроблено добру справу – 

звільнено загалом територію держави від комуністичної символіки. Дехто 

вважає, що це зовсім другорядне питання. Насправді, це не так, бо символіка 

території – це постійно діючий чинник впливу на суспільну свідомість 

громадян країни і сигнал для всього світу про те, кому належить ця територія і 

які цінності сповідують її люди. Тому в усьому світі конкуренція за 

утвердження символіки територій лише наростатиме. 

Але в Україні окрім декомунізації важливо провести деколонізацію. А 

колоніальних назв та інших символів на території України ще більше і 

стосуються вони різних сфер. Яскравий приклад – назви територіальних 

підрозділів (філій) «Укрзалізниці». Що ми тут маємо? Територіальний 

підрозділ з центром в Харкові називається «Південна залізниця», з центром в 

Києві – «Південно-Західна». Звідки такі вкрай недоречні назви? Бо, скажімо, 

хіба Харків – це південь України, а Київ – південний захід. Зрозуміло, що ні, 

але це погляд з Москви, і то невдалий, бо назви підрозділам надано за різними 

ознаками.  

Очевидно, що підрозділи «Укрзалізниці» треба перейменувати, бо такі 

назви – просто сором. Як краще перейменувати, щоб було логічно і без 

найбільших втрат? Тут треба взяти до уваги те, що назви територіальних 

підрозділів чи районів за сторонами горизонту – це найгірший варіант. Бо, 
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зрозуміло, що на кожній території є північ, південь, захід чи схід, а тому треба 

давати такі назви, які розкривали б характерні географічні риси території. І за 

одним принципом. В нашому випадку – за назвами провідних центрів, 

враховуючи і те, що вже є Львівська, Одеська і Донецька залізниці. Тому 

пропоную «Південно-Західну залізницю» перейменувати в Київську, 

«Південну» - в Харківську, «Придніпровську – в Дніпровську чи Запорізьку.   

 

 

4.12. Чи є підстави вживати термін «автоплагіат»? 

5 січня 2020 року 

 

В університетських середовищах активізувалася кампанія боротьби проти 

плагіату, тобто інтелектуальної крадіжки чужих ідей. Це добра справа. Сам 

неодноразово був жертвою некоректного використання своїх публікацій. Але 

схоже на те, що за совковою традицією в цій боротьбі не вдасться уникнути 

абсурдних моментів. Йдеться про включення в поняття «плагіат» неологізму 

«автоплагіат» чи «самоплагіат», якого навіть нема в словнику української 

мови. Як зазначає доктор філологічних наук, професор В. Моренець: «Поняття 

«самоплагіат» – параноїдальне за визначенням… Власну думку вкрасти 

неможливо... Я зі своїми інтелектуальними продуктами, згідно з авторським 

правом, вільний робити все, що мені заманеться». Це правильний висновок. 

Можна ставити питання лише про «самоповтор», а також, як і де можна його 

використовувати. 

 

 

4.13. Якою мала б бути люстрація чиновників 

15 жовтня 2015 року 

 

Українські політики сьогодні багато говорять про необхідність люстрації 

працівників державного апарату, інших високопосадовців. Але виявляється 

трактують цю процедуру по-різному, враховуючи свої партійні інтереси. Тому 

важливо визначитися з критеріями люстрації. Оскільки найбільшим злом, яке 

обурило і обурює весь народ, є кричущо несправедливе обкрадання 

державного бюджету, незаконно нажиті величезні статки, то в основу 

люстрації треба покласти насамперед економічний принцип: кожен 

високопосадовець має підтвердити реальними доходами походження свого 

майна. Але виявляється багато нових керівників усіляко ухиляється від цього. 

Більше того, на високі посади вже рекомендовано людей з вражаючою 

невідповідністю задекларованих доходів та реальних статків. Тобто, 
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відбувається зухвале ігнорування базових вимог Майдану. Звичайно, 

важливими в процесі люстрації є і політичні принципи. Але це може 

стосуватися лише випадків, коли віддавалися безпосередньо злочинні накази 

чи здійснювалась відверто ворожа до України діяльність.  

 

 

4.14. Ще одна репліка про земельну реформу  

9 лютого 2020 року 

 

Про що свідчать величезні площі землі, які планується надавати в одні 

руки? Про те, що в аграрній політиці буде проігноровано інтереси середніх 

(фермери) та дрібних виробників, а ставку зроблено на створення латифундій. 

Це може мати катастрофічні наслідки для сільської місцевості, бо ні села, ні 

українські селяни їм уже будуть і не дуже потрібні (найняти робітників вони 

зможуть і в Центральній Азії). А соціально-економічне піднесення сільської 

місцевості потребує протилежного – зміцнення фермерства та кооперації 

дрібних с/г виробників.  

 

 

4.15. В чому полягають основні проблеми соціально-економічного 

розвитку гірських районів Львівської області 

23 лютого 2022 року 

 

В сучасній Україні поглиблюються, на жаль, не лише галузеві 

диспропорції економічного розвитку, але й міжрегіональні та внутрішньо 

регіональні. Тобто, якщо в регіональних центрах помітним є достатньо активне 

економічне життя, хоча і обмежене з огляду на тривалі негативні тенденції, то 

у віддалених районах ситуація, за незначним винятком, особливо складна.  

Це стосується й гірських районів Львівської області. Відставання в 

економічному розвитку цих територій має тривалу передісторію і віддавна 

визначалося складнішими природними передумовами, нижчою родючістю 

земель, віддаленістю від більших економічних центрів та недостатнім 

розвитком транспортної інфраструктури. Тому й у так звані радянські часи на 

цій території було лише кілька промислових підприємств, лісгоспи, 

неприбуткові колгоспи, у яких зарплату фактично одержувало лише правління 

та так звана «контора». Тобто наявність величезного прихованого безробіття 

було основною ознакою соціального розвитку цих районів. А тому люди 

виживали переважно лише завдяки веденню малорентабельного домашнього 
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господарства та сезонних поїздок на заробітки в інші регіони тодішньої 

держави (скиртування соломи, лісозаготівлі). Зрештою, приблизно такою є і 

сучасна ситуація, хоча змінився вектор трудових поїздок (тепер уже в інші 

держави) та зросла їхня прибутковість. Але безпосередньо економічне життя в 

сільських поселеннях продовжує зводитися до ведення домашнього 

господарства, яке через свою нерентабельність все більше і більше звужується. 

Виняток ставлять деякі поселення – рекреаційні центри колишнього 

Сколівського та частини Дрогобицького районів. Є самодіяльна деревообробка 

та нелегалізоване виробництво меблів.  

В такій ситуації виникає кілька нагальних запитань: чи мають якісь 

поважні соціально-економічні перспективи ці райони? чи тут в майбутньому 

можливе формування лише природоохоронних територій, як це є в прилеглих 

до кордону місцевостях Польщі, чи можлива поява нових центрів економічної 

активності?  

Отже, пропоную з цього приводу кілька своїх міркувань   

1. Гірські райони Львівської області попри негативні міграційні тенденції 

на сьогодні ще зберігають значний демографічний і трудовий потенціали. Це 

достатньо густо заселена територія, тому нема підстав формувати тут лише 

природні резервати чи заповідні території. Це в перспективі мали б бути 

райони активного соціально-економічного розвитку, що потребує модернізації 

всіх сфер життєдіяльності. 

2. Головна соціальна проблема – це масове безробіття, а тому в стратегії 

соціально-економічного розвитку цієї території треба відштовхуватися від 

потреб зайнятості всього працездатного населення. 

3. Зайнятість усього працездатного населення не може забезпечити лише 

розвиток окремих галузей, зокрема, туризму. Туризм і рекреація дійсно мають 

великі ресурсні можливості, більше того, можуть потягнути за собою розвиток 

деяких інших галузей сфери послуг. Але цього недостатньо. Реальний прогрес 

у створенні необхідної кількості робочих місць може забезпечити лише 

багатогалузева економіка, особливо такі галузі її реального сектора як сільське 

господарство, деревообробна й меблева промисловість, виробництво деяких 

продуктів харчування, інші виробництва переробної промисловості. 

4. Реалізація амбітних планів можлива лише за наявності особливих 

преференцій для гірських районів, що мало б відобразитися в законах про 

пріоритетний розвиток гірських районів та відповідних державних й 

регіональних програмах. Так само очевидно, що покращення транспортної та 

інженерної інфраструктури (газифікація, водопостачання та ін.. ) неможливі 

без державних капіталовкладень. 
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5. Активізація соціально-економічного життя залежатиме від нових 

адміністративних одиниць, зокрема, від того, чи зуміють вони реально стати 

спроможними. А це також потребує зміцнення їхньої економічної бази на рівні 

кожного поселення. Важливо тут також  мінімізувати деякі негативні моменти, 

зокрема, щодо зростання віддаленості до нових центрів і погіршення їхньої 

доступності.  

6. Сприяючи залученню зовнішніх інвестицій, важливо також використати 

і фінансові ресурси місцевого населення, накопичені за результатами 

закордонних трудових поїздок, для появи нових суб’єктів господарювання та 

форм економічної діяльності. Але поява таких нових економічних явищ 

потребує великої організаційної роботи, яку могли б виконати нові 

адміністративні органи, громадські організації та … місцеві священики, які 

залишаються авторитетними постатями для місцевого населення. Священики 

повинні зрозуміти: не буде в поселенні активного економічного життя, і село і 

парафія будуть приречені на занепад. 

7. Важливою є й інформаційно-просвітницька робота щодо можливостей 

створення фермерських господарств, малих підприємств. В цьому ж напрямі 

повинні працювати й громадські організації, інформуючи місцеве населення 

про позитивні успішні варіанти економічної діяльності в подібних за 

природними умовами районах сусідніх держав. 

Інші аспекти інформаційної роботи – це культурно-просвітницька 

діяльність, яка забезпечила б загальноукраїнський резонанс традиційній 

культурі українських горян. 

 

 

4.16. Про гостру необхідність будівництва у Львові метро 

24 вересня 2019 року 

 

Про львівське метро інформаційним простором гуляють різні жарти та 

анекдоти. Дотепні і не дуже. Водночас ситуація з міським транспортом у 

Львові лише погіршується: маршрутки вкрай переповнені і не дотримуються 

графіку, зношений електротранспорт постійно виходить з ладу, тотальні 

затори, приватному транспорту у центральній частині міста нема, де 

припаркуватися і багато ін. А оскільки під час ремонтних робіт деякі трамвайні 

лінії взагалі перекриті, то цілі райони міста час від часу опиняються 

відрізаними від центру. Є в такій ситуації і суттєві помилки міської влади (не 

оновлювався рухомий склад електротранспорту, не наведено лад з 

автоперевізниками тощо). Але є тут і об’єктивні причини, пов’язані зі 

зростанням пасажиропотоків у напрямі до центру (там практично усі виші, 
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органи влади, основні робочі місця, різні заклади культури). В таких умовах 

загрози транспортного колапсу лише наростатимуть. Виникає питання: чи є 

якісь можливості вирішення проблеми? Мусять бути. І треба шукати. 

Насамперед можна й потрібно використати традиційні способи: спробувати 

розвантажити центр, оновити рухомий склад електротранспорту, оптимізувати 

роботу автоперевізників. Але цього замало, бо конфігурація і зростання 

вантажопотоків вимагають більш радикальних рішень. І одне з них – 

побудувати у Львові метро. Розумію, що з цього приводу є низка застережень 

(потрібні чималі кошти, непростими є геологічні умови та деякі ін.). 

Економічна база сучасного Львова дійсно слабка, бо її основу становлять 

переважно лише кафешки, нема сучасної наукомісткої промисловості. Але це 

не значить, що ситуацію згодом не можна змінити на краще. Щодо геологічних 

умов, то при добре продуманій роботі цю проблему також можна вирішити. 

Важливо зауважити, що спроби будівництва метро у Львові вже робилися, 

очевидно, залишилася і проектна документація, але через різні демагогічні 

підходи цю справу провалили. Зараз час знову повернутися. І для початку 

важливо усвідомити необхідність такого будівництва.  
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5. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОБЛЕМ 

СУЧАСНОГО СВІТУ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

5.1. Чи реальною є ідея створення Балто-Чорноморського  

геополітичного альянсу? 

14вересня 2019 року 

 

В Україні та деяких інших сусідніх державах знову активізувалося  

обговорення можливостей створення територіально-політичного об’єднання 

держав Балто-Чорноморського міжмор’я. Ця ідея постала ще в часи Першої 

світової війни і в контексті докорінної трансформації політичної карти 

Центрально-Східної Європи. Але з самого початку в таке утворення вкладали 

різний зміст. Скажімо, деякі західні політики розглядали створення поясу 

незалежних країн цього регіону лише у формі особливої буферної смуги, яка 

відокремлювала б європейський Захід від Росії. А польські політики воліли б 

бачити таке утворення як відроджену «Річ Посполиту» з домінуючими в ній 

позиціями Польщі. Найбільш виважений варіант Балто-Чорноморського 

об’єднання держав запропонував український географ С. Рудницький, 

трактуючи його як спілку рівноправних національних держав, яка мала б стати 

окремим полюсом сили, противагою російській експансії та рівновагою щодо 

великих держав Західної Європи. І у випадку перемоги національних 

революцій та створення національних держав така ідея була цілком реальною. 

Але, на жаль, розвиток подій пішов в іншому напрямі.  

Розпад СРСР та крах комуністичного блоку на початку 90-х років ХХ ст. 

знову створили певні передумови для тіснішої політичної та економічної 

співпраці держав міжмор’я. Але геополітична реальність диктувала інші 

тренди: посткомуністичні та балтійські держави регіону однозначно 

визначились щодо безпосереднього зближення зі Західною Європою, а 

пострадянські – різною мірою залишилися в силовому полі Росії (найбільшою 

мірою – Білорусь). Україна певний час намагалася проводити так звану 

політику багатовекторності, що вкрай негативно сприймала як Росія, так і 

Захід, намагаючись усіляко посилити свої впливи. 

Але чи перспективною є така співпраця на сьогодні? В міжнародно-

політичних колах нібито є деяке розуміння її доцільності (відбуваються 

відповідні саміти, конференції, кулуарні обговорення тощо). Але не можна не 

бачити величезних перешкод: посткомуністичні держави є членами ЄС і під 

достатньо надійним захистом НАТО, а Білорусь настільки залежна від Росії, 

що є реальна небезпека її насильної інкорпорації. Україна також проголосила 

курс на входження до складу ЄС та НАТО. І треба реально визнати, що у 

питаннях міжнародної безпеки та в умовах російської загрози альтернативи 
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інтеграції до складу НАТО немає. Тобто у найближчій перспективі ідея Балто-

Чорноморського регіону як важливого полюсу геополітичної сили не має 

реального геополітичного сенсу.  

Водночас не можна не брати до уваги й динамізм геополітичних відносин, 

зокрема, того факту, що ми живемо в часи геополітичного збурення, коли 

відчутним стає відхід віл міжнародно-правових й міжнародно-економічних 

засад. Знову важливими стають питання економічного націоналізму. Зростання 

політичної та економічної нестабільності може порушити як політичну 

цілісність Росії, так і Європейського Союзу. І тоді актуалізуються більш 

сприятливі передумови політичного і економічного зближення держав 

міжмор’я (спільні транспортно-комунікаційні та інші економічні інтереси, 

необхідність подолання геополітичної другорядності, активізації 

геокультурного значення на фоні кризи західноєвропейської культури, 

можливого послаблення Росії чи держав, що виникнуть на її місці). Тобто, 

реальною може стати ситуація, коли саме в Балто-Чорноморській політичній 

співпраці держави регіону, у тому числі й Україна, будуть бачити пріоритетні 

можливості реалізації своїх геополітичних інтересів (в галузі безпеки, 

економічній і культурно-інформаційній сферах) та зміцнення позицій. Але за 

участі деяких провідних зацікавлених держав, наприклад, Великої Британії. 

Тому вже зараз треба шукати варіанти порозуміння всіх сусідніх держав Балто-

Чорноморського регіону, між якими ще є різні суперечності. І в процесі такої 

співпраці важливо витягувати Білорусь з небезпечного силового поля Росії.  

 

 

5.2. Про «Угоду століття» або чи буде вирішено одну з головних 

геополітичних проблем світу 

9 лютого 2020 року 

 

У сучасному світі є величезна кількість геополітичних суперечностей, які 

спричиняють різні конфлікти, у тому числі й збройні. Але серед них можна 

виділити ті, які мають найбільше значення і масштабні наслідки. І такою є 

проблема палестино-ізраїльських відносин. В самому зародку її мала вирішити 

резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 1947 року про створення на 

підмандатних Великій Британії палестинських землях Ізраїлю та арабської 

держави (йшлося безпосередньо про Палестину). Але вона не була виконана. І 

з того часу проблема державної незалежності Палестини в контексті визнання 

права Ізраїлю на існування стала одним з найбільших глобальних вузлів 

геополітичних взаємин упродовж другої половини ХХ – початку ХХ ст., 

спричинивши численні воєнні конфлікти, великі людські втрати. Поступово в 
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цей конфлікт в часи холодної війни були втягнуті не лише країни Близького 

Сходу, але й геополітичні лідери – США й СРСР, надаючи йому ідеологічної 

забарвленості.  

В новітні часи ізраїльсько-палестинський конфлікт, втягуючи в процеси 

взаємодії широке коло суб’єктів, став вузлами нових глобальних геополітичних 

суперечностей. Зокрема, й радикалізація ісламу, й ісламський тероризм – це 

також значною мірою наслідок невирішеності цього питання (розумію, що тут 

спрацювали й інші чинники). Так само, як протистояння США та Ірану, і 

розвиток подій в Іраку та Сирії, наплив біженців в Європу й деструктивна 

політична активність на Близькому Сході Росії. Тобто «тектонічні» 

геополітичні розломи від вогнища цього конфлікту розходяться по всьому 

світу. Іноді йому навіть намагаються надати відтінок культурно-

цивілізаційного протистояння, що загалом є некоректним, приховуючи 

реальний територіально-політичний зміст проблеми.  

Чи є реальні можливості вирішити цю глобальну вузлову геополітичну 

проблему? Стратегічно це видається просто на основі реалізації двох 

принципів: 1) створення за згоди Ізраїлю та міжнародної підтримки незалежної 

держави Палестина; 2) визнання арабськими державами та Іраном єврейської 

держави Ізраїль і його права на безпечний розвиток.  

Але якщо стратегічні аспекти ще можна узгодити, то політично-

технологічні – вкрай важко. Бо є суперечності щодо кордонів, статусу 

Єрусалиму, позиції щодо держави Ізраїль деяких палестинських політичних 

організацій та низка інших.  

І ось минулого року президент США та прем’єр-міністр Ізраїлю 

анонсували так звану «угоду століття», яка мала б остаточно вирішити цю 

проблему. Але чи вдасться це зробити? Очевидно, що в такому вигляді, як вона 

є зараз, ні. Хоча проектом передбачено низку позитивних для Палестини 

моментів: 1) вона стає міжнародно визнаною державою; 2) її столицею буде 

визнано Східний Єрусалим; 3) Палестині буде виділено значні кошти на 

розвиток (50 млрд. доларів). Разом з тим, територія Палестини буде сильно 

відрізнятися від тієї, що передбачено рішенням від 1947 року. До Ізраїлю 

перейдуть значні території Західного берега р. Йордан. І Голанські висоти, які 

Сирія визнає своїми. А тому керівництво Палестини вже відразу відкинуло цей 

проєкт. Його засудила низка арабських країн, і не підтримав ЄС.  

Чи є ще шанс розв’язати цей геополітичний вузол? Ще є, але з кожним 

роком він все більше і більше зменшується. Що для цього потрібно: усі 

сторони конфлікту мають відмовитися від політики сили. І бути готовими іти 

на поступки. Особливо це стосується Ізраїлю по Західному берегу р. Йордан. 
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Так само і Трамп мав би зрозуміти, що не все вирішується через великі кошти 

й політичний тиск.  

Чи має ця проблема відношення до України? Опосередковано, так: 

теперішній президент США, будучи таємно пов'язаним з Росією, прагне 

залучити цю державу до вирішення конфлікту, що надасть їй ваги, зміцнить 

геополітичні позиції у відношенні до України, але не сприятиме розв’язанню 

проблеми. А замість Росії до вирішення проблеми треба було б залучити ЄС, 

який реально зміг би взяти на себе посередницькі функції, запропонувавши 

всім сторонам відмовитись від своїх максимальних вимог. 

 

 

5.3. Чи адекватно реагують західні лідери на дії Путіна? 

1 липня 2019 року 

 

 За результатами подій, пов’язаних з поверненням Росії в ПАРЄ та самітом 

G-20, відчутними є прагнення керівництва більшості провідних західних 

держав до умиротворення Росії та поступового відновлення зв’язків з цією 

державою-агресором. Помітною також є ілюзія, що в такий спосіб можна буде 

схилити кремль до поступок в різних питаннях зовнішньої політики. Це така 

собі реал-політік з боку Заходу. Але чи дійсно реальними є їхні очікування? 

Однозначно, ні. Чому? Бо російський диктатор має зовсім інші наміри. Головні 

з них – добитися 1) визнання Криму російським; 2) федералізації України і 

входження її в орбіту російських впливів; 3) наблизитися до рівня в США в 

ієрархії світового лідерства. І що найважливіше: відступати зараз від цих 

намірів кремль жодним чином не буде. Чому? Бо Росія зробила вже основні 

ставки, зазнала величезних іміджевих, економічних та міжнародно-політичних 

втрат. Відступ хоча б на один крок (чи в Україні, чи в Сирії, чи у Венесуелі) 

означатиме для них поразку, за якою можуть наступити і подальші провали. І у 

такому діалозі мова може йти лише про незначні тактичні поступки. 

Але чи означають такі міркування, що Захід в принципі не може вплинути 

на Росію. Ні, насправді цього можливо досягти, але не через «умиротворення» 

через поступки, а шляхом нарощування жорсткіших санкцій, про які вже не раз 

йшлося і які, зрештою, вже внесені в Конгрес США. Але очевидно, що їх 

прийнято не буде. Бо для цього потрібні сміливі дії яскравих визнаних лідерів, 

які могли б дати кремлю адекватну відповідь. А таких, на жаль, немає. Тобто, 

не лише в Україні криза політичного лідерства, але й на Заході годі вже знайти 

черчілів, де голлів чи аденауерів. Така зараз доба, не героїчна, а споживацька, 

коли лідерів висувають не активні політичні рухи народів, а вузькі економічні 
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інтереси, таємні домовленості з використанням соцмереж та інших 

інформаційних політтехнологій. 

Тому на G-20 з Путіним жорстко і безкомпромісно розмовляла лише лідер 

Великобританії Т. Мей, але вона, на жаль, скоро змушена піти у відставку. 

Лідер Німеччини, А. Меркель, під тиском продажного німецького бізнесу та 

соціал-демократичного політикуму, вже здала багато позицій. В полоні ілюзій 

щодо Росії перебуває і президент Франції Е. Макрон, а керівництко Італії і 

взагалі є промосковським. Але найприкріше те, що зовсім безпорадним 

виглядав керівник США Д. Трамп, ще раз підтверджуючи припущення про 

його певну пов’язаність з Росією (або певну залежність через наявність 

компромату). Окрім того, оточення Трампа нав’язало йому думку, що для 

США на сьогодні найважливішими є дві проблеми: 1) безпека Ізраїлю, а тому 

будь-якою ціною треба нейтралізувати Іран; і 2) нерозповсюдження ядерної 

зброї, а тому треба домовлятися з КНДР. І що найгірше: Трампу навіюють 

думку, що в цих двох випадках США може допомогти Росія, а тому їй треба 

піти назустріч в українському питанні. 

Такі несприятливі геополітичні передумови ще раз підтверджують 

необхідність політичної єдності українського суспільства на засадах 

незалежного розвитку. І така єдність була після Революції Гідності. І її можна 

було б зберегти, якби вдалося реалізувати основні вимоги Майдану. Прості 

вимоги: соціальна справедливість, прозорі політичні й економічні відносини, 

поступове підвищення добробуту на основі економічного піднесення, 

ліквідація «п’ятої колони». Але розвиток, на жаль, пішов в іншому напрямі. 

 

5.4. Про кризу у взаєминах Заходу і Туреччини 

4 серпня 2016 року 

 

Важко зрозуміти, чому Захід виштовхує Туреччину на маргінес азійської 

політики та в обійми таких агресивно-авторитарних режимів, як путінський. І 

це при тому, що саме Туреччина могла б подати приклад усьому світу щодо 

перетворення ісламської країни в демократичну світську державу. Найгіршим в 

цій ситуації є те, що така немудра політика провідних західних держав 

посилює позиції зовнішнього ворога України – Росії та обмежує економічні й 

політичні перспективи нашої держави в Чорноморському регіоні. 
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5.5. Зміна влади в Афганістані та її можливі геополітичні наслідки. 

17 серпня 2021 року 

 

Прихід до влади на більшій частині території Афганістану релігійно-

радикального руху ТАЛІБАН є на сьогодні в центрі уваги і засобів масової 

інформації, і міжнародних політичних середовищ. Чому саме? Бо 1) важко 

зрозуміти, як можна було так швидко прийти до влади в країні, політичну й 

військову підтримку якій тривалий час надавали США та їхні союзники ?; 2) 

який вплив матиме зміна влади в Афганістані на геополітичну ситуацію в 

Центральній Азії, інших ісламських державах і чи не спричинить нову хвилю 

масових міграцій, яка може докотитися і до України, і до інших європейських 

держав? 

Щодо першого питання, то приклад Афганістану засвідчує: ні моделі 

комуністичного режиму, який намагався нав’язати цій країні ще кремль, ні 

ліберальної демократії, яку просуває Захід, не можуть знайти сприятливий 

ґрунт в усьому світі. Бо є різні етнічні, релігійні та історичні традиції. А тому 

більшість населення Афганістану обрала модель особливої ісламської 

демократії, яка буде побудована на засадах шаріату, релігійного радикалізму, 

але без жорсткої одноособової диктатури. 

Але чи все населення Афганістану однозначно сприйме цю модель? 

Очевидно, що ні. І тут, як і в багатьох інших питаннях, треба звернути 

особливу увагу на етнічну та релігійну географію Афганістану. А вони 

засвідчують: ТАЛІБАН – це особливий релігійний рух сунітського 

спрямування, який тотально підтримує лише етнічна більшість країни – 

пуштуни. Але пуштуни становлять не більше 50 % населення. В північно-

східних районах Афганістану переважають таджики (близько 25 % населення), 

північних – узбеки й туркмени (понад 10%). Ще близько 9% населення – 

хазарейці-шиїти, споріднені з персами-іранцями.  

Чи можуть таджики, узбеки й туркмени підтримати ТАЛІБАН? В 

принципі, так, але за умов особливої домовленості, тобто серйозного 

представництва в уряді чи інших органах влади. Реалізувати це буде складно, 

про що свідчить той факт, що син легендарного лідера афганських таджиків 

Ахмад Шаха Масуда, який у свій час здобув багато перемог над радянським 

експедиційним корпусом, заявив про свою опозиційність до ТАЛІБАНУ. Так 

само, як і колишній віце-президент таджицького походження. Тому 

утвердитися ТАЛІБАНУ в північних й східних районах Афганістану без 

підтримки таджиків й узбеків буде складно. Якщо ж талібам все ж вдасться 

схилити на свій бік таджицьке й узбецьке населення, то це стане величезним 

викликом для режимів в Таджикистані й Узбекистані. Особливо в 
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Таджикистані, бо це неконсолідована й економічно слабка держава. Чи зможе 

цим режимам допомогти Росія? Не дуже (складний кордон, нестача ресурсів). 

А тому, якщо ідеї ТАЛІБАНУ стануть популярними серед таджиків та узбеків, 

а вони приваблюють не лише релігійними, але й деякими соціальними 

підходами, то протистояти ідеям ТАЛІБАНУ в Центральній Азії буде складно. 

Реальним може бути і вплив ТАЛІБАНУ на російські ісламські регіони. Тому 

путінський режим мобілізовує всі свої резерви і розглядає різні варіанти 

впливу на ситуацію. Через залякування Європи ТАЛІБАНОМ він навіть може 

зміцнити частково на європейському рівні своє міжнародне становище. 

Які ще міжнародні наслідки може мати перемога ТАЛІБАНУ? Це 

насамперед різке загострення взаємин з Іраном (через можливе переслідування 

шиїтів-хазарейців), можливо навіть і з Туреччиною. Чи можливий економічний 

крах ТАЛІБАНУ? Очевидно, ні, бо його підтримуватиме Катар, ОАЕ, частково 

й Саудівська Аравія. Економічно зайти в Афганістан за певних умов може й 

Китай. 

Отже, загалом маємо новий міжнародно-політичний прецедент, який може 

згодом суттєво вплинути розподіл в світі політичних сил.  

 

 

5.6. Про підступність й небезпеки для міжнародного співтовариства 

російської гібридної ідеології та інформаційної політики 

5 червня 2019 року 

 

Кремлівський режим на сьогодні веде не лише гібридну війну, але й 

застосовує підступну гібридну ідеологію, в основі якої прагнення залучити до 

імперської пропаганди принципово різні політичні ідеї і середовища. 

Наприклад, на внутрішньо російському рівні хитро об’єднують і царсько-

московську, і радянсько-комуністичну традиції, щоб, як це не дивно, 

привернути на свій бік, скажімо так, і «білогвардійців», і «червоногвардійців». 

І роблять все для того, щоб обмежений обиватель не бачив між ними 

принципової різниці. А можуть ще спекулювати і на ліберальних, і на 

християнських лозунгах. Тобто, любителям царської Росії говорять «ми також 

її патріоти», прихильникам Леніна і Сталіна, які жорстоко ліквідували 

царський режим, – «це і наші вожді», поодиноким лібералам «будьте з нами, 

ми також ліберали» і т. д. Ще підступнішою є етнонаціональна політика в 

Росії: слов’янській частині заявляють – «ми за слов’янський 

супернаціоналізм», азійським нацменшинам – ми подібні з вами, ми за 

«словяно-тюркський суперетнос», тобто «і ми ваші, і ви наші».  
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На міжнародному рівні шотландським та каталонським націоналістам 

російські пропагандисти говорять, що вони підтримують національно-

державне самовизначення (це в той час, коли жорстоко придушують політичні 

рухи неросійських народів Росії), лівим партіям – ми ж опора соціалізму та 

комунізму у світі, правим – ми проти імміграції, за збереження національних 

традицій, а західним політикам єврейського походження – «ви ж знаєте, що ми 

і з вами споріднені». І за допомогою такої підлої гібридної ідеології та 

міжнародної інформаційної політики  кремль вербує по всьому світу широке 

коло своїх прихильників, у тому числі і в Україні, і на Заході. І щоб 

протистояти таким гібридним диверсіям треба якраз бачити і викривати їхню 

ідеологічну «несправжність» і цинічну маніпулятивність. 

 

 

5.7. Чим зумовлений політичний конфлікт в Казахстані   

5 січня 2022 року 

 

Казахстан ще донедавна вважався стабільною і спокійною державою, 

однією з економічно найбільш благополучних держав у Центральній Азії. Але 

від учора країну охопили масові протести, з дуже радикальною поведінкою 

протестантів. Приводом для протестів стало підвищення цін на зріджений газ, 

хоча його ціна навіть після підвищення все одно була суттєво нижчою за 

світові. Очевидно, що це лише привід, а самі протести організовані заздалегідь 

і дуже добре. Але світова громадськість не може з певністю визначити, які 

політичні середовища безпосередньо причетні до цих протестів, адже фактично 

нема ясних політичних вимог і не засвічені лідери опозиції. Робляться лише 

різні припущення. І я у тому числі висловлюю лише особисті міркування, 

спираючись на об’єктивні суспільно-географічні реалії та деякі історично-

політичні передумови..  

Отже, Казахстан – це велика, але негусто заселена держава, з дуже 

помітними регіональними етнокультурними та економічними відмінностями. 

Часта етнічних  казахів є значно більшою в південних регіонах, водночас в 

північних – значна частка російського населення. А це означає, що північ 

Казахстану вразлива щодо проявів російського сепаратизму, а південь – як до 

радикалізації національних лозунгів, так і до підтримки деяких ісламістських 

гасел. Самі казахи є не дуже консолідованим народом, адже зберігаються деякі 

племінні відмінності й суперечності, що проявляються і на рівні еліт. 

Тривалий час незмінним  авторитарним лідером Казахстану був Н. 

Назарбаєв, який два роки тому передав владу К. Токаєву. Очевидно, що на 

певних умовах і очевидно, що ці умови вже було порушено. Тому між чинним 
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та екс-президентом за всіма ознаками відносини не оптимальні. І це може бути 

одним з чинників протестів з огляду на збереження впливів Назарбаєва. І ще 

один суттєвий момент: Назарбаєв є більш проросійський політик, тісно 

пов'язаний з теперішніми владними російськими середовищами. З огляду на це, 

кремль може бути одним з організаторів протестів, проявляючи також 

невдоволення національною політикою Казахстану, спрямованою на зміцнення 

позицій казахської мови і культури, а також і через зміцнення в Казахстані 

економічних позицій Китаю. Водночас організація протестів та дестабілізація 

ситуації – це одна з сучасних гібридних геополітичних технологій Москви в 

процесі розширення сфери свого впливу й відновлення імперії. Так, за 

результатами протестів в Білорусі кремль цілковито прив’язав цю країну до 

свого державного організму, позбавивши Білорусь геополітичного вибору. Це 

стало своєрідною компенсацією за вихід України з силового поля Росії. Звідси 

логічними є і прагнення не допустити вихід Казахстану з-під російського 

впливу. Є і дуже сприятливий мотив – захист російськомовного населення. А 

це реальна загроза дезінтеграції Казахстану.  

Які ще політичні сили можуть бути залучені для дестабілізації 

Казахстану? Це радикально-ісламістські, а також транснаціонально-

глобалістські ліберально-лівацькі. Попри різноспрямованість гасел всі ці 

чинники можуть співпрацювати при дестабілізації ситуації, за результатами 

якої кожен прагне досягнути бажаного.  

Які інтереси України в цій ситуації? Це збереження суверенітету й 

територіальної цілісності Казахстану й стабільний розвиток цієї держави  з 

поступовим виходом з силового поля Росії 

 

 

5.8. Про військові козацькі формування, які воювали  

на боці нацистської Німеччини  

9 травня 2020 року 

 

Той факт, що сучасний кремль з лютою ненавистю ставиться до тих 

військових козацьких формувань, які воювали на боці третього рейху, є 

зрозумілим. Бо сучасна Росія – це спадкоємиця більшовицького 

комуністичного режиму СРСР, а всі політичні сили, хто був до нього в 

опозиції, - це вороги і зрадники. Але негативні оцінки цих формувань 

переважають і в Україні. Це також можна пояснити в контексті справедливого 

засудження німецького нацистського режиму загалом і дискусії з Росією в 

питаннях колабораціонізму. Але чи дійсно все так однозначно з 

колабораціонізмом та нібито зрадництвом тих людей?  
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Отже, в роки Другої світової війни на боці нацистської Німеччини 

воювали десятки тисяч донських, кубанських і терських козаків, об’єднаних в 

різні дивізії, бригади і полки. На чолі з відомими ще з часів Першої світової 

війни генералами П. Красновим, А. Шкуро, Т. Домановим та ін. Беззаперечним 

лідером та й ідеологом самого руху був П. Краснов – людина, яка в часи 

національно-визвольних змагань 19170–1821 років активно боролася за 

незалежність Дону. Бо взагалі не вважав донських козаків росіянами. Показово, 

що в той час П. Краснов тісно співпрацював з українським урядом гетьмана П. 

Скоропадського.  

П. Краснов на еміграції болісно переживав трагедію Дону в часи 

більшовицької окупації, тому не міг не скористатися з ситуації, яка склалася з 

початком німецько-радянської війни, задля звільнення своєї країни. Він в 

принципі і формально не міг бути колаборантом чи зрадником, бо не був 

громадянином СРСР і не вважав себе росіянином, тим більше радянською 

людиною. Співпраця з нацистською Німеччиною була складним вибором, але 

очевидно П. Краснов розглядав третій рейх як вимушеного та ситуативного 

союзника.  

Не меншим ворогом більшовицького режиму був і генерал А. Шкуро, 

кубанський козак, який знав про своє українське походження і навіть намагався 

встановити зв’язки з українським політичним рухом. 

Доля козацьких військових формувань за результатами Другої світової 

війни склалася вкрай трагічно. Після того, як вони склали зброю перед 

британсько-американськими військами, то згідно з ялтинськими угодами 

західні держави-переможці передали їх сталінському режиму. Це була страшна 

злочинна помилка. Потім її визнають. Але вже після того, як десятки тисяч 

козаків відправлять в концтабори Гулагу чи стратять, як П. Краснова, А. 

Шкуро, Т. Доманова та багатьох інших. 

Що для України важливо в цій історії? Сучасний російський режим через 

інформаційні маніпуляції зорієнтував нащадків донських козаків в 

антиукраїнському дусі. Вийшло так тому, що втрачено або змінено історичну 

пам'ять мешканців Дону та Кубані. І якщо її відновити, то Україна може мати 

не ворогів в їхній особі, а союзників.  
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5.9. Чи адекватною є геополітика Японії щодо відновлення свого 

суверенітету над Курильськими островами? 

20 грудня 2020 року 

 

У другій половині ХХ ст. Японія була яскравим прикладом морально-

вольового піднесення всього суспільства, що забезпечило цій державі 

потужний науково технічний та соціально-економічний прогрес. Внаслідок 

цього Японія утвердилася як один з авторитетних лідерів Азійсько-

Тихоокеанського регіону. Безкомпромісно і наполегливо вимагала Японія 

повернути їй південні Курильські острови («північні території»), анексовані 

СРСР (Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї), які після його розпаду 

опинилися в складі Росії. 

Але на початку ХХІ ст. ситуація в Японії дещо змінилася, бо появилися 

різні кризові політичні та економічні явища. Через це менш послідовною стала 

політика Японії у відношенні до Росії щодо беззастережного повернення 

окупованих територій. Особливі ілюзії стосовно можливості домовитися з 

Росією демонстрував попередній прем’єр Японії Сіндзо Абе (2012–2020). Цим 

не міг не скористатися путінський режим, сподіваючись шляхом різних 

цинічних маніпуляцій суттєво зміцнити свої позиції у Тихоокеанському 

регіоні, одержуючи при цьому величезні економічні вигоди. Розуміючи, що 

питання північних територій є для Японії стратегічно важливе як з огляду на 

історичну приналежність, так і проблеми можливого перенаселення цієї країни, 

Кремль погодився у 2019 році відновити переговори щодо приналежності 

Курил, обіцяючи Японії певні поступки щодо незаселеної острівної гряди 

Хабомаї та Шикотану. Пасткою для цієї держави мали стати попередньо 

висунуті передумови – підписати мирний договір і визнати суверенітет Росії на 

всі острови, а далі …будемо домовлятися. За обмеженою інформацією, яка 

просочилася у ЗМІ, Японії пропонували передати Хабомаї та Шикотан не як 

складову її території, а у таке собі довготривале користування, фактично 

оренду, за величезні (багатомільярдні) кошти. При цьому Японія мала 

відмовитись від санкцій і, за одним з джерел, визнати суверенітет Росії над 

Кримом. Це була пастка, потрапивши в яку, Японії важко було надалі 

претендувати на повернення своїх територій. Тому під тиском своїх громадян 

Японія вийшла з переговорів, а ілюзії Сіндзо Абе щодо домовленості з Росією 

стали однією з причин його відставки.  

Є деякі підстави вважати, що теперішній прем’єр Японії Йошіхіде Суга 

займатиме щодо Росії більш жорстку політику. Але тут виникає питання: чи 

доцільно зараз цій державі взагалі вести з Кремлем переговори з такого питання? 

Однозначно, ні. Бо на сьогодні це безперспективно, оскільки путінський режим є 
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у фазі великодержавницького шаленства. А що реально могла б уже зараз зробити 

Японія для відновлення суверенітету над північними територіями? Це посилити 

санкції проти Росії і зробити все, щоб заблокувати економічний розвиток 

російського Далекого Сходу. Причому Японія тут має реальні важелі.  

P.S. На українських географічних картах Курильські острови (Ітуруп, 

Кунашир, Шикотан і Хабомаї) треба позначати як територію Японії, тимчасово 

окуповану Росією (як спадкоємницею СРСР). 

 

 

5.10. Деякі міркування про воєнні дії на Південному Кавказі  

2 жовтня 2020 року 

 

Кавказ завжди був вузлом геополітичних суперечностей різних 

міжрегіональних та регіональних лідерів. З огляду на суттєвий вплив гірської 

місцевості на формування культурної різноманітності дуже складною є 

етнополітична карта цього регіону з низкою невирішених територіально-

політичних проблем, як у межах Південного Кавказу, так і Північного.  

В основі сучасного конфлікту – справедливі прагнення Азербайджану 

щодо відновлення своєї територіально-політичної цілісності і поширення свого 

суверенітету на Нагірний Карабах, який вже тривалий час є 

самопроголошеною державою. На боці таких вимог Азербайджану й сучасне 

міжнародне право. Їх підтримує і держава Україна. Але очевидно, що на 

перебіг цього конфлікту впливають і надалі впливатимуть такі регіональні 

держави, як Росія та Туреччина. Причому Росія як спадкоємиця радянської 

імперії розглядає весь Кавказ як сферу своїх особливих інтересів. Водночас 

Туреччина, спираючись на свій достатньо потужний військовий потенціал та 

враховуючи історичні традиції, починає активно виступати захисником всього 

тюркомовного світу, у тому числі й Азербайджану. Разом з тим, кремль прагне 

не лише обмежити вплив Туреччини, але й послабити самостійницькі амбіції 

Вірменії, які при чинній владі суттєво зросли. Тобто, покарати цю владу за 

надмірну самостійність і цілковито прив’язати Вірменію до свого державного 

організму – одне з головних завдань путінського режиму.  

З огляду на такі передумови українців та міжнародне співтовариство 

загалом цікавлять такі питання: хто переможе в цій війні? чи реальним є 

прямий воєнний конфлікт Росії та Туреччини? І який інтерес чи небезпеки для 

України внаслідок розгортання цих подій. Дати відповіді на всі ці питання 

дуже непросто через обмаль об’єктивної інформації, бо всі сторони подають 

заангажовані дані. Зіставлення військових потенціалів Азербайджану та 

Вірменії разом з Нагірним Карабахом є очевидно на користь Азербайджану. 
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Але для потужного наступу і звільнення своїх територій потрібна велика, 

мінімум утричі більша перевага, а такої Азербайджан не має. Водночас 

Вірменія через потужну діаспору може суттєво посилити свої військові 

можливості. Тобто Азербайджан може мати якісь територіальні здобутки лише 

за активної підтримки Туреччини. Чи вступатиме безпосередньо в цей 

конфлікт Росія? Очевидно, ні. Кремль буде шантажувати Вірменію з вимогами 

нових поступок в здачі державного суверенітету, надаючи натомість цій 

державі гібридну військову підтримку. Так що прямий конфлікт Росії і 

Туреччини є практично неможливим.  

Що можна прогнозувати за результатами нової кавказької війни? 

Азербайджану можливо вдасться добитися деяких територіальних змін на свою 

користь, але взяти під повний контроль Нагірний Карабах очевидно не вийде. 

Вірменія своє чергою попаде в ще більшу залежність від кремля. Чи вийде 

кремль ще більш міцним з цього конфлікту. Навряд, бо так чи інакше зазнає ще 

більших економічних втрат. Окрім того, можуть активізуватися в 

антиросійському напрямі тюркомовні народи Північного Кавказу. А це ще 

більші втрати для путінського режиму. І в цьому український інтерес. А ще і в 

тому прецеденті, що боротьба за відновлення територіально-політичної 

цілісності не втрачає своєї актуальності і може відбуватися за допомогою 

різних засобів. 

 

 

5.11. Суперечності політики президента США Д. Трампа й інтереси 

України 

27 червня 2020 року 

 

Йде до завершення четвертий рік президентства Дональда Трампа. Це 

дуже непростий час як для всього світу з огляду на пандемію коронавірусу, так 

і для Сполучених Штатів, де в умовах коронакризи продовжуються різні 

погроми і протести на ґрунті міжрасових суперечностей. Дуже 

неоднозначними є оцінки й діяльності президента США, як американськими 

громадянами, так і в зовнішньому світі. Різним, часто діаметрально 

протилежним, є ставлення до чинного американського президента і в Україні. 

А тому важливо розглянути його політику об’єктивно, без емоцій, але 

насамперед з урахуванням українських інтересів. 

Отже, Д. Трамп прийшов до влади як представник Республіканської партії, 

яка порівняно з Демократичною виділяється більшим консерватизмом, дещо 

критичним ставленням до крайньо ліберальних підходів. Тому виборці 

підтримали консервативні ідеї Д. Трампа щодо підтримки національного 
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виробника, американського бізнесу загалом, прагнення обмежити нелегальну 

імміграцію тощо. Такі підходи Трампа схвально зустріли і прихильники 

консерватизму в Україні.  

Але зовнішня політика Д. Трампа вже мало відповідала традиціям 

республіканської партії, особливо у політичній сфері. Бо саме республіканцям 

була притаманною жорстка всебічна протидія радянській, а згодом й російській 

експансії. Але найближче оточення Трампа, основу якого становлять вихідці з 

колишнього СРСР та Східної Європи, виявилося проросійським й 

антиукраїнським. Ці люди, будучи безпосередньо пов’язаними з різними 

російськими олігархами й структурами, нав’язали президенту думку про те, що 

Росія має стати стратегічним партнером США в зміцненні безпеки Ізраїлю на 

Близькому Сході і в протидії китайському геоекономічному наступу. До того ж 

Кремль безпосередньо підтримав Трампа в ході президентської кампанії і 

очевидно має на нього якийсь компромат. Тому політика Трампа щодо Росії та 

України була і є цілком неадекватною. Він фактично здав Кремлю американські 

інтереси в Сирії, Лівії, Венесуелі та деяких інших регіонах. Заблокував 

запровадження жорстких санкцій проти путінського режиму. А Україна для 

Трампа – це така собі «скалка», яка заважає розгорнути дружні відносини з 

«Володимиром». США звичайно підтримують Україну всупереч президенту, 

який ще не все вирішує, але сподіватися на суттєві прориви в американсько-

українській співпраці при президенті Трампі не слід. Це має зрозуміти й 

українська діаспора в США, яка традиційно підтримує республіканців, але на 

цьогорічних президентських виборах вже не мала б цього робити.  

 

 

5.12. Про вплив Середньовіччя на європейську цивілізацію 

13 вересня 2020 року 

 

Починаючи ще з античних часів, Європейський Світ визначав напрям 

розвитку усього людства. На європейському субконтиненті сформувалися й 

великі досягнення матеріальної та духовної культури, особливий менталітет, 

цінності, які дали змогу забезпечити високі стандарти життя, що в сукупності 

дає підстави говорити про наявність унікальної європейської цивілізації. 

Цивілізації, яка є комфортною для проживання і яка попри різні суперечності 

приваблює і притягує мільйони людей з усього світу. 

Європейський Світ пройшов різні етапи свого розвитку. Але вже 

усталеним стереотипом стали вкрай однозначно негативні оцінки лише одного 

періоду – Середньовіччя (кінець V – початок ХVІ ст.). Мовляв, це «темні часи» 

в історії Європи. Ба більше того, коли мова починає іти про щось відстале й 
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реакційне в наші дні, то багато-хто відразу починає кричати: «Це 

Середньовіччя».  

То чи дійсно європейське Середньовіччя – найстрашніший період в історії 

людства, який не залишив жодних позитивних слідів в європейській 

цивілізації. Давайте розглянемо. Отже, що визначало й визначає високі 

стандарти європейської цивілізації? Це насамперед наявність соціально-

політичних інститутів та їхнє узгоджене функціонування. І одним з них є 

розвинуте місцеве самоврядування. А коли воно сформувалося? Саме в 

Середньовіччі (ХІІ ст.), насамперед у вигляді Магдебурзького права. Іншим 

досягненням європейської цивілізації є чіткий розподіл взаємин глави держави 

й представницьких органів. І коли були утворені такі органи з чітко 

визначеними правами? Саме у Середньовіччі (Генеральні штати у Франції, 

парламент в Англії та ін.).  

А ще Європейський Світ виділяється в усьому світі широким 

різноманіттям національних культур. І знову ж таки їхнє формування припадає 

на період Середньовіччя. Так само, як і формування виробничих стандартів, які 

розробили середньовічні цехи. 

Але не подумайте, що я вирішив ідеалізувати період Середньовіччя. Ні, в 

ті часи дійсно було багато поганого (поширення феодальних війн з численними 

жертвами, а також епідемій тощо). Але в який період не було таких страшних 

подій? Може, в античні часи з їхнім рабовласництвом, гладіаторами, 

калігулами? Чи в ХХ ст. з його світовими війнами, гулагами, концтаборами, 

голодоморами, геноцидами і масовими депортаціями? 

То чому ж саме Середньовіччя прийнято вважати «темним періодом» 

Європи? В радянські часи такий ярлик цьому періоду повісили через великий 

вплив церкви. Та й у самій теперішній світській і значною мірою нерелігійній 

Європі прийнято давати вкрай негативні оцінки діяльності церкви в 

Середньовіччі з огляду на переслідування єретиків й інакодумців. Чи все в таких 

звинуваченнях має реальні підстави? Лише частково. Католицька Церква дійсно 

переслідувала деякі таємні товариства, наприклад, тамплієрів, але для цього були 

реальні підстави, бо ці товариства дійсно поклонялися недобрим культам, 

наприклад, Бафомету. І можна лише собі уявити, в якому напрямі пішов би 

розвиток європейського світу, якби ці товариства не були розгромлені, і їм 

вдалося б нав’язати європейцям не віру в добрі християнські цінності, а культ зла.  

Переважно неправдивими є сформульовані радянськими ідеологами 

стереотипи про жорстоке переслідування в період Середньовіччя вчених. 

Насправді, середньовічна церква концептуально обґрунтовувала право на 

раціональне (наукове) пізнання світу і пізнання через віру, не вбачаючи в цьому 

суперечності. Припускаю, що хтось відразу зауважить: «А Джордано Бруно?». 
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Насправді, Джордано Бруно, як засвідчує його судова справа, стратили за 

трьома статтями: 1) заняття чорною магією; 2) гомосексуалізм; 3) розвідку на 

користь іншої держави. Про його наукові чи філософські погляди не йшлося.  

А тепер основне запитання: навіщо цей огляд середньовічної історії? Для 

того, щоб зрозуміти: базові цінності європейської цивілізації сформувалися 

далеко не в останні десятиріччя, а в ході тривалого розвитку, і їхню основу 

становлять християнські цінності, поєднані з досягненнями національних 

культур. І це потрібно усвідомити самому Європейському Світові, який 

зіткнувся з різними загрозами розмивання його культурного обличчя та 

деструктивного ідеологічного тиску.    

 

 

5.13. Зниження значущості знань як кризовий тренд в розвитку 

європейської цивілізації 

28 грудня 2018 року 

 

Серед викладачів українських університетів дуже часто можна почути 

нарікання: мовляв середня школа вже не так працює, а тому рівень знань 

випускників різко знизився. Водночас вчителі також обурюються тим, що 

багато успішних учнів, навчаючись в університетах, так і не досягли належного 

фахового рівня. І в цих твердженнях з одного та іншого боків є значна частка 

правди. Але ситуація набагато складніша, бо зниження значущості та цінності 

знань є на сьогодні загальною недоброю тенденцією, властивою європейському 

світові, що пов’язано з суттєвими культурно-ментальними змінами й 

трансформацією умонастроїв. Такі процеси охопили ядро європейської 

цивілізації ще наприкінці ХХ ст., засвідчуючи його входження в особливий 

період, що дістав назву постмодерн. Не вдаючись в причини появи таких 

умонастроїв, важливо наголосити, що вони загалом стосуються і сфери 

культури, політики, економіки, моралі та ін., а одним з наслідків постмодерних 

змін стало скептичне ставлення до науково-технічного прогресу, пізнання 

істини, необхідності глибоких знань, фрагментарність сприйняття, потяг до 

епатажності й сенсаційності і т. п. Але це явище було характерним спочатку 

лише для західноєвропейського світу, а потім почало поширюватись і на всю 

європейську цивілізацію. Водночас, в Китаї та Індії умонастрої зовсім інші, там 

простежується шалений потяг до знань, бо вони в іншій фазі культурно-

цивілізаційного розвитку. Якщо конкретніше – у фазі піднесення.  

В Україні ще тривалий час зберігалось помітне прагнення до здобуття 

кращої освіти, бо утверджувати себе в світі через школу й знання було 

ментальною рисою українців, своєрідним архетипом. Але уже впродовж 10-15 
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останніх років кризові тенденції у ставленні до необхідності оволодіння 

знаннями наростають. Тут ще є і свої українські причини. Так, вища освіта вже 

перестала бути соціальним ліфтом для успішної самореалізації і навіть не 

гарантує роботу за фахом. Відбувається процес деіндустріалізації, реально 

працює лише сектор послуг, а для таких необхідних, але вузьких 

спеціальностей, як, скажімо, офіціанти, покоївки, продавці, глибокі знання не є 

пріоритетними. Негативно позначається і різке зменшення зарплат 

університетських працівників. І як наслідок впливу усіх загальних та 

українських тенденцій значущість здобуття знання і оволодіння фаховими 

навиками і в середній, і у вищій школах різко знизилася. І це велика проблема, 

кризове явище. 

Що може змінити такі негативні тенденції? Це загальна зміна умонастроїв 

у Європі, зумовити які може багато чинників і, зокрема, – перехід до нової 

індустріальної революції, що особливо важливо для України. Бо промисловий 

прогрес потягне за собою науковий, знову затребуваними стануть науково-

технічні спеціальності. В цьому ж напрямі важливо також підвищити статус 

університетів як центрів інтелектуального життя суспільства. 

 

 

5.14. Про теорії змови, суспільний розвиток і …пандемію коронавірусу 

27 квітня 2020 року  

 

На сьогодні проголошується все більше і більше заяв про лабораторне 

походження коронавірусу. Вже навіть лауреат Нобелівської премії Л. 

Монтаньє, який відкрив ВІЛ-інфекцію, сказав про це відкрито. А держави 

починають звинувачувати одна іншу в поширенні коронавірусної інфекції, бо 

ця пандемія дійсно несе суттєві загрози для життя людей і світової економіки. 

Той факт, що вірус має таку вибіркову дію щодо різних вікових груп (а дехто 

стверджує, що і расових), не могло не спричинити поширення різних 

конспірологічних версій, тобто уявлень про можливість появи пандемії як 

результату певної змови. Розумію, що більшість моїх друзів скептично 

ставляться до змовницьких теорій загалом, але все ж припускають наявність 

певних інформаційних підстав для поширення різних версій, тому пропоную 

розглянути цю проблему в ширшому історичному контексті.  

Отже, чи були в світовій історії таємні змовницькі організації, які мали 

суттєвий вплив на розвиток суспільства? Так були, і «таємна історія» є 

складовою світової історії. Але чи була їхня діяльність визначальною в 

суспільно-політичних процесах. Однозначно, ні. А що ж було рушієм 

історичного суспільного розвитку? Це сукупна і взаємопов’язана дія 
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природних, етнічних, економічних, культурних та інших чинників, за наявності 

пріоритетності якогось з них в певні періоди історії. І за суттєвої волі 

організованих суспільств, народів, а також і визначних особистостей. 

Чи є в сучасному світі таємні змовницькі організації, які прагнуть 

максимально розширити сферу свого впливу? Так, є. Але чи можуть вони взяти 

під повний контроль всю політичну та соціально-економічну ситуацію в світі? 

Однозначно, ні. Бо така ситуація визначається великою сукупністю 

міждержавних й міжнаціональних політичних, економічних, культурних та 

економічних відношень, взяти які під своє управління є практично неможливо. 

Хоча помітне на сьогодні прагнення вирішувати різні міждержавні справи не 

на відкритих міжнародних майданчиках, а на різних закритих клубах і форумах 

не є доброю прикметою. 

Але чи є в світі держави та інші організовані середовища, які змогли б 

організувати епідемічну, економічну чи збройну диверсію загальнопланетарного 

масштабу? Так, є. Бо світ надто глобалізований, з порушенням диспропорцій між 

транснаціональними корпораціями, міжнародними банками, з одного боку, та 

національними економіками та інтересами національних держав – з іншого. Але 

чи могли б вони цілеспрямовано організувати епідемію? Малоймовірно, бо є 

загроза, що і самим буде складно захиститися і можна зазнати суттєвих втрат. 

Деякі просто не мають відповідного ресурсу. Тому найбільш реальним є аварійне 

виникнення коронавірусу, і не обов’язково в китайському Ухані. 

 

 

5.15. Маршал Фінляндії Карл Густав Маннергейм як приклад 

військового лідера в складні періоди історії  

8 травня 2020 року 

 

В роки Першої світової війни і революційних подій багато країн прагнули 

вирватися з лабет Російської імперії. Але вдалося це зробити лише кільком. І 

однією з них стала Фінляндія. Величезна заслуга у цій перемозі фінського 

народу належить генералу К. Г. Маннергейму (1867–1951), який став 

головнокомандувачем новоствореної фінської армії. Саме завдяки рішучим 

діям головнокомандувача було розгромлено як внутрішню «п’яту колону», так 

і війська російських більшовицьких інтервентів.  

Важливо, що будучи етнічним шведом, К. Г. Маннергейм зумів 

мобілізувати і шведську меншину на підтримку незалежності Фінляндії та 

досягти збереження шведськомовних територій у її складі. У цих та багатьох 

інших діях К. Г. Маннергейм проявив не лише військовий талант, але й 

державницьке мислення. Зокрема, він розумів, що заспокоюватися зі здобуттям 
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незалежності аж ніяк не можна, і що СРСР як трансформована Російська імперія 

через певний час знову  зробить спробу анексувати Фінляндію. А тому ініціював 

будівництво майже на всіх найважливіших ділянках кордону з СРСР оборонних 

фортифікаційних споруд, які згодом дістали назву «лінія Маннергейма». І така 

далекоглядність стала чи не вирішальною, коли, використовуючи пакт 

Молотова-Ріббентропа, сталінський режим 30 листопада підступно напав на 

Фінляндію. Але агресора зустріла добре підготовлено до опору фінська армія на 

чолі з К. Г. Маннергеймом. І хоча російським агресорам впродовж кількох 

місяців запеклих боїв вдалося в окремих місцях прорвати лінію Маннергейма, 

їхні втрати були катастрофічними, налічуючи сотні тисяч. Це примусило 

агресора відмовитися від анексії Фінляндії і підписати мирний договір.  

Будучи військовим керівником, національним лідером, а з 1944 року й 

президентом Фінляндії, маршал К. Маннергейм в роки Другої світової війни 

неодноразово проявляв і геополітичну мудрість, ухиляючись від тісного 

зближення з нацистською Німеччиною та йдучи на контакти з Великою 

Британією і США. Така позиція забезпечила Фінляндії повну незалежність за 

результатами світової війни та дала змогу уникнути радянсько-комуністичних 

впливів, що не вдалося країнам Центрально-Східної Європи. 

Отже, постать маршала К. Маннергейма свідчить про те, що в 

найвідповідальніші періоди історії силові структури можуть висунути 

яскравого лідера, який зуміє дати адекватні відповіді на складні виклики. 

 

 

5.16. Деякі нові негативні тенденції у міжнародних відносинах 

11 грудня 2016 року 

 

Знову викликають тривогу помітні міжнародні прориви російської 

політики. Це насамперед стосується успішної операції в Сирії та зміцнення 

сирійського режиму, яку вдалося провести через ганебну здачу Трампом 

американських позицій. Данія надала дозвіл на прокладання «Північного 

потоку 2», завершується підготовка до введення в експлуатацію «Турецького 

потоку», небезуспішно просувається справа щодо його продовження в 

Південну та навіть Центральну Європу. Впевнено почувається російська 

делегація в Раді Європи. І все це відбувається паралельно з суттєвим 

послабленням провідних західних політичних центрів. В США оголошено  про 

початок імпічменту Д. Трампу, а в таких умовах говорити про якусь протидію 

російській експансії дуже мало підстав. Хоча і до того цей президент був 

готовий проводити лояльну до Росії політику, побоюючись лише негативної 

реакції з боку Конгресу. У Західній Європі і загалом фактично нема кому 
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протидіяти путінському режиму: Велика Британія зайнята Брекситом, 

президент Франції Е. Макрон зовсім не готовий адекватно сприймати 

небезпеки російської політичної, інформаційної та економічної агресії, канцлер 

Німеччини А. Меркель зараз затиснута лояльними до кремля партнерами по 

коаліції з соціал-демократичної партії та проросійським бізнесом.  

Доволі успішними є і російські гібридні ідеологічні диверсії, спрямовані 

на підрив політичної стабільності й територіально-політичної цілісності 

держав. Внаслідок цього розширюється середовище проросійських впливів в 

більшості європейських держав. І в таких умовах, коли Захід знову відступає, а 

Росія наступає, Україна сама мусіла б бути сильним опонентом. Але з цим є 

проблеми, бо український політикум залежить від зарубіжних фондів, в 

міжнародних відносинах – дилетантські підходи й ілюзії, у внутрішній 

політиці – розбрат та загроза хаосу.  

 

 

5.17. Як ставитися до подій в Каталонії  

23 жовтня 2019 

 

Події в Каталонії викликають суперечливі оцінки в українському 

суспільстві: від однозначної підтримки суверенітету цієї країни до закликів 

зберегти цілісність Іспанії. Ситуація дійсно не проста. З одного боку, 

українські державно-патріотичні сили завжди підтримували національні рухи 

за незалежність, тобто право націй на політичне самовизначення, а українські 

геополітики (С. Рудницький, Ю. Липа, П. Федун «Полтава») підкреслювали, 

що органічний політичний розвиток світу йде в напрямі творення національних 

держав й розпаду багатонаціональних імперій. І в цьому контексті каталонська 

нація, яка виділяється історично-політичними традиціями та значним 

державно-політичним потенціалом, має всі підстави для суверенітету. А 

відповідно держава Іспанія не повинна насильно втримувати Каталонію у 

своєму складі. Але з іншого боку, можна помітити, що до активізації 

каталонський рух за незалежність так чи інакше, прямо чи опосередковано 

підштовхнула і підштовхує Росія. Ця імперська держава сама усіляко 

придушує в себе національні рухи, але проводячи на зовнішній світ гібридну 

політику щодо послаблення Заходу у всіх сферах, провокує різні конфлікти, у 

тому числі й на національно-політичній основі. Ось саме через гібридне 

втручання Росії у внутрішні справи Іспанії й виникають сумніви щодо 

природного перебігу подій в цій країні. Тому в інтересах України важливо 

з’ясувати, що собою являють каталонські політичні сили і особливо у ставленні 

щодо України?, наскільки вони самостійні у виборі геополітичних орієнтацій?  
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Так чи інакше Каталонія має право на державний суверенітет. Але його 

підтримка має бути значно більшою, ніж зараз. За відсутності переважаючої 

більшості прихильників незалежності Каталонія може ставити питання лише 

про особливий політичний статус у відношенні до Іспанії загалом. 

 

 

5.18. Вихід Великої Британії з Європейського Союзу: причини й 

наслідки 

25 січня 2020 року 

 

Вихід Великої Британії з ЄС в багатьох викликає розгубленість і навіть 

тривогу. Мовляв, як так можна було зробити, адже це нібито зрада 

загальноєвропейських ідей і цінностей. А серед причин переважно вказують на 

деструктивний вплив Росії у всій цій справі про Брексит. І він дійсно був, бо 

Кремль зацікавлений в розхитуванні політичної ситуації у всіх європейських 

державах. Але все ж не це визначило вихід Великої Британії зі складу ЄЄ. 

Вирішальним стало прагнення самої Великої Британії відігравати більш суттєву 

роль в світі як суверенної держави. І тут важливо зрозуміти, що саме система 

національних держав і федерацій – це найбільш природний і справедливий 

спосіб геополітичної організації світу, а різні наддержавні й міждержавні 

територіально-політичні й економічні об’єднання мають похідний, ситуативний 

характер. Тобто попри всі «мантри» і заангажовані псевдообгрунтування різних 

геополітичних «оракулів» про те, що національні держави – це буцімто 

пережиток минулого, вони залишатимуться каркасом світового геополітичного 

порядку, запорукою його стабільності. І йому нема альтернативи. Всілякі 

міркування про те, що майбутнє належить різним інтеграційним просторам – це 

від лукавого або по-іншому – сучасний неоімперіалізм. 

Водночас такі структури як ЄС є далеко не оптимальними. Це стосується й 

величезного бюрократичного апарату, і неоперативності в прийнятті рішень, і 

зрештою, - в певному обмеженні суверенітету, яке найбільш болісно 

переживають малі держави. Спроби трансформувати ЄС в конфедеративну 

державу так чи інакше призведуть до негативної реакції різних суб’єктів і до 

можливого розпаду ЄС. Тому це європейське територіально-політичне 

об’єднання має шанс зберегти себе лише як союз національних держав. 

Щодо Великої Британії, то ставши відокремленим суб’єктом міжнародних 

відносин, вона навіть в більшій мірі зможе надавати політичну підтримку 

Україні. Важливо лише, щоб ця країна подолала кризу політичного лідерства, 

характерну для всієї Західної Європи.  
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ВИСНОВКИ 

1. Соціальні мережі, попри свій масово-популярний характер, можуть бути 

ефективним засобом поширення наукової інформації, обговорення місця науки 

в сучасному суспільстві та різних суспільних проблем з наукових позицій. З 

огляду на можливості формування цілісного просторового образу, саме 

географічна наука має всі підстави забезпечити створення інформаційної 

платформи міждисциплінарного дискурсу щодо перспектив відновлення 

суверенітету України на всій території, захисту Державного кордону, 

оптимізації державної влади і місцевого самоврядування, вирішенні природно-

ресурсних, демографічних, етнополітичних, соціально-економічних й 

геокультурних проблем.  

2. В контексті потреб критичного переосмислення деяких теоретико-

методологічних основ географічної науки обґрунтовано пропозиції щодо 

доцільності уникати абсолютизації геосистемної парадигми в наукових 

дослідженнях, розроблення концепції культурного краєвиду для зміцнення 

єдності географічних дисциплін. Обґрунтовано деякі засади зрівноваження 

глобальних демографічних процесів, принципово наголошено на тому, що не 

містична роль окремих частин суходолу, а саме геополітична свідомість 

провідних політичних середовищ є основною рушійною силою територіально-

політичних змін в світі. Одним з джерел оптимізації методології сучасних 

географічних досліджень є праці українських географів-класиків, вільні від 

ідеологічних упереджень та кон’юнктури.  

3. Основні положення етно- і демогеографічної аналітики, поданої 

автором у мережі Facebook, стосуються необхідності роз’яснення значення 

географії та історії українського народу у формуванні та розвитку української 

державності, акцентовано увагу на важливості подолання негативних 

стереотипів щодо етногеографічної ситуації в Україні, насамперед щодо 

протидії спробам порушення етнокультурної єдності українського народу, 

дослідження причин і регіональних особливостей демографічної кризи, 

спричиненої як об’єктивними передумовами, так і соціальною нестабільністю в 

умовах економічного спаду. 4. В економіко-географічній аналітиці 

обґрунтовано положення про те, що саме вибір невдалої моделі переходу від 

командно-адміністративної до ринкової економіки, відсутність адекватної 

економічної політики призвели в Україні до суттєвих диспропорцій в галузевій 

і територіальній структурі господарства. Тому вибір стратегії економічного 

розвитку і повоєнної відбудови України має визначатися потребами зайнятості, 

що потребує створення великої кількості робочих місць, а забезпечити такі 

умови у змозі насамперед нова індустріалізація на засадах інноваційного 

розвитку та оптимізація сільського господарського виробництва. 
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5. У політико-географічних дописах червоною ниткою проходить думка 

про те, що однією з вирішальних передумов  поступального розвитку держави 

Україна є її територіально-політична цілісність та ментально-політична й 

ментально-культурна консолідація українського суспільства. Але 

територіально-політична система України залишається незбалансованою, що 

першочергово зумовлено узурпацією провідних політичних позицій в державі 

великими бізнес-середовищами, відчуженими від інтересів українського 

народу, відсутністю відповідної державним потребам інформаційної політики, 

втручанням Росії у внутрішньополітичну ситуацію в Україні та її імперськими 

установками. Обґрунтовано конкретні заходи щодо усунення загроз 

територіально-політичній цілісності держави та оптимізації територіальної 

організації державної влади й місцевого самоврядування, здійснення 

регіональної політики, спрямованої на міжрегіональне зближення. Наголошено 

на необхідності розширення україномовного середовища у великих містах та 

модернізації української культури. І реалізація таких пропозицій залежатиме 

насамперед від тенденцій соціокультурного розвитку столиці. 

6. В основі пропонованої геополітичної публіцистики – обґрунтовані  

авторські пропозиції з використанням наукової аргументації щодо протидії 

російському імперському наступу у всіх сферах (політичній, економічній, 

інформаційній, культурній), спростуванню підступних планів Росії щодо 

руйнування української державності. Особливий акцент зроблено на 

висвітленні боротьби українського суспільства у війні з Росією, яку та 

розпочала 24 лютого 2022 року, та залученню різнобічних важелів 

міжнародного впливу до протидії російській агресії. 

7. Аналіз геополітичної ситуації в окремих державах та міжнародних 

регіонах потребує об’єктивного відображення всіх їхніх етногеографічних та 

релігійно-конфесійних співвідношень, а також географічної позиційності та 

історично-географічних передумов розвитку, що дає змогу розкрити політичні 

й економічні інтереси та значущість впливу всіх суб’єктів відносин, їхню 

геополітичну свідомість, змоделювати характер та перспективи їхньої 

взаємодії. В аналізі тенденцій міжнародного розвитку важливо об’єктивно й 

інтегрально враховувати всі реальні зміни, а в їхніх оцінках  пріоритетне 

значення повинен мати погляд з позицій інтересів України.  
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