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РОЗДІЛ 1.
ОСНОВИ РЕФОРМИ: 

ІСТОРИЧНИЙ СПАДОК ТА 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ



12 Розділ 1. Основи реформи: історичний спадок та сучасні виклики

1.
Подолання протиріч у публічній сфері 
та гармонізація суспільних взаємин: 

досвід зарубіжних країн

Актуальність аналізу світових та європейських тенденцій суспіль
ної консолідації на сучасному етапі трансформації українського сус
пільства незаперечна. Не мине багато часу, як  з проведенням виборів 
президента і до парламенту та органів місцевого самоврядування 
України логічно заверш иться дуже важ ливий  етап, пов’язаний з ви
даленням  із суспільної практики найпотворніш их та одіозних дефор
мацій, що пишно розквітли за період олігархічного панування і ледь 
не перетворюють молоду українську демократію в просту декорацію 
кланового авторитаризму.

Боротьба з корупцією, яка в Україні поки що носить вибірковий 
або декларативний характер; реприватизація, яка  станом на сьогод
ні породжує більше запитань, ніж відповідей; створення умов для 
імпорту товарів па засадах СОТ, як  сигнал відкритості українсь
кого ринку для світу, що здійсню ється відповідно до зобов’язань 
України, пов’язаних із вступом до цієї організації; зм іна владних 
еліт усіх р івнів через моральну люстрацію , як у  в Україні не тільки 
не здійсню ю ть системно, але й не виріш ую ть основної проблеми -  
ф орм ування нової еліти, здатної забезпечити адекватну реакцію на 
виклики  суспільству; словесна спрям ованість на європейську ін 
теграцію  у зовніш ній  політиці та гарантуванні нац іональної безпе
ки, без чіткого уявлення про своє м ісце і роль у процесі розв’язанні 
зовніш ньо- і внутріш ньополітичних проблем; прийняття  вкрай 
напруж ених бюджетів через брак ч ітких схем розгляду і п рийнят
тя бю джету не зм ож уть зам інити  собою ф орм ування і зд ійснення 
ц ілісної стратегії згуртування українського суспільства як  пріори
тетного спрям ування очікуваної нової влади. Інш ого шляху, щоб 
закріпити  кредит високої народної довіри не тільки  президентсь
кою булавою, але й парламентським мандатом, забезпечити  незво
ротність перемін, не допустити сповзання до керенщ ини й більш о
визму д ля  нової політичної еліти немає.

2006 року Національний інститут стратегічних досліджень (Н ІС Д ) 
проводив круглий стіл па тему: «Консолідація суспільства і відпові
дальність еліт напередодні виборів -  2006 р. в Україні». Вітчизняні 
експерти -  учасники круглого столу -  наголош ували на труднощах з 
українською ідентичністю, а саме: па відмінностях у використанні ук
раїнської мови в громадському житті, на геополітичних орієнтаціях. 
Так, східна частина країни радше тяж іє до Росії, західна частина -  до
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Європи, що досить ускладню є проблему з українською ідентичністю. 
Існують також й інші питання, які можна розв’язати лиш е спільни
ми зусиллями, об’єднавш и суспільство навколо однієї загальної ідеї, 
мети. І тут винятково важливою стає роль політичної еліти в умовах 
перехідного суспільства, її готовність взяти на себе відповідальність 
за долю суспільства, попри розбіжності у певних поглядах, згурту
ватись насамперед на своєму рівні, щоб умож ливити консолідацію 
всього суспільства і подолання наявних кризових явищ . Я к зазначали 
експерти круглого столу: «... в Україні, на відміну від Польщі, Чехії та 
країн Балтії, дотепер не відбулася зміна «критичної маси» політич
ної еліти. За  їх підрахунками, серед осіб, яких протягом 1991 -  2004 
рр. призначали на найвпливовіш і посади в системі влади (прем ’єр, 
віце-прем’єр, секретар Ради національної безпеки і оборони, глава 
Адміністрації Президента) вихідці з партійної, радянської, госпо
дарської, комсомольської номенклатури радянських часів становлять 
73%; серед осіб, які з 1995 р. займали (або займаю ть) посади голів об
ласних державних адміністрацій -  майже 80%. ІДо стосується її бю
рократичного складника, то, за даними Н ІСД , 52% та 46% керівного 
складу місцевих і центральних органів влади України, відповідно, пе
ребували на державній службі ще за  радянських часів» [1].

Розв’язання проблем щодо суспільної консолідації, піднятих на 
цьому круглому столі, можливе такими шляхами:

• вм іння і бажання різних еліт грати лиш е па конституційному 
полі держави;

• готовність, бажання і вміння політичних еліт домовлятися і 
йти на поступки задля національної консолідації, досягнення 
загальних цілей;

• відповідальність за дотримання иайвідповідніш их суспільним 
потребам взятих на себе зобов’язань.

Адже, попри кілька серйозних політичних криз за часи незалеж
ності, Україна демонструє великий запас внутріш ньої міцності, який 
не допускає політичного розколу країни, консолідує суспільство. 
Круглі столи, експертні доповіді Н аціонального інституту стратегіч
них досліджень [2; 3, 4], присвячені цій темі, показують ш ляхи до 
об’єднання України навколо спільних цінностей, до національної 
консолідації, демократизації суспільства, розвитку політичної систе
ми та системи державного управління й загального поступального 
розвитку країни.

С вітова суспільно-політична думка виходить з того, що влада не 
може спиратися лиш е на силу, бо вона пе є інструментом  агресії, а 
ф еном еном  легітимності. Влада -  це унорм оване вж ивання автори
тету, а вій  завж ди базується па громадській думці. Управління -  це
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не одном ом ентний акт захоплення влади, а вивірене користування 
нею, п ідтрим ка відповідного рівня громадської думки, дотрим ання 
рівноваги й стабільності. Владарю вання всупереч громадській думці 
немож ливе. Влада -  це не лиш е м ож ливість наказувати  комусь, а 
передусім  утілю вати програму конструктивних змін, як і суспільс
тво баж ає, усвідом ило й визнало за програму ж иття.

Ідентиф ікац ія  держ ави й нації -  це дві сторони однієї монети. 
Д срж ава-нац ія  виникає тоді, коли р ізн і групи населення заради 
досягнення спільної й усвідомленої мети погодж ую ться на співж ит
тя, зд ійснення спільного завдання. Д срж ава-нація -  це насамперед 
план дій, програма співпраці. Ф ранцузький  ф ілософ  і соціолог 
Ж озеф  Ернест Репай ще понад століття тому сф орм улю вав основ
ну передумову творення держави-нації: «Н ація -  це кінцевий ре
зультат довготривалої роботи, жертовності й відданості. [...] Спільна 
слава в минулому; прагнення разом ще раз здійснити велике в су
часному -  ось головна умова для того, щоб бути нацією. [...] Нація 
-  це велика спільність, створена розумінням, усвідомленням  жертви, 
колись принесеної, і готовністю до нової [жертви]. Вона існувала в 
минулому, вона відновлю ється в сучасності реальною дією: розумін
ням, чітко висловленим прагненням продовжувати ж иття спільноти. 
Існування нації... -  це щ оденний плебісцит...» [5, 6].

Отже, як  це вже утвердилося в світовій науковій  думці, держава- 
нація є історичною  ф ормацією  плебісцитного характеру  що вим а
гає двох складових елементів: по-перше, проекту побудови загаль
ного сп івж иття сп ільним и зусиллям и, а по-друге, відданості людей 
цьому перспективном у проекту. Саме така єдність породж ує внут
рішню міць сучасної держави, на відміну від держ ав минулого, де 
єдність досягалася зовніш нім  тиском. К оли м ова йде про зовніш ні 
чинники згуртування суспільства, то потрібно зазначити , що вони 
маю ть досить суперечливий характер і спричиняю ть, відповідно, 
суперечливий вплив на консолідацію , оскільки, «по-перше, основні 
суб’єкти діють переважно у власних цілях і виходячи із притаманної 
їм динаміки розвитку, по-друге, вони найпомітніш е впливаю ть на ті 
елементи-складники національної свідомості, що є генетично близь
кими до них» [7].

Внутріш ні чинники, як-то прагнення створити та реалізувати 
спільну національну ідею, розробити та впровадж увати страте
гію зрівноваженого (стійкого) розвитку відповідно до рішень XIX 
Спеціальної Генеральної асамблеї О О Н  1997 року, будувати суспіль
но-політичне ж иття на основі довіри та взаєморозуміння, є основни
ми позитивним и складниками суспільної консолідації [8].
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Про подолання духовної кризи  у суспільстві, зокрем а й ш л я
хом «утвердж ення національної ідеї, що сприяє національній само- 
ідентифікацїі, розвитку культури, оволодінню цінностями світової 
культури, загальнолю дськими надбаннями», говорили учасники 
парламентських слухань «Духовна криза суспільства і ш ляхи її по
долання», що відбулися 5 листопада 2003 року [9].

Українська національна ідея як  ф актор налагодж ення міжкуль- 
турного діалогу була предметом дискурсу на X Всеукраїнській на
уково-практичній конференції для студентів та молодих науковців 
«Діалог людей і культур як  ш лях нового гуманізму» 23 -  24 берез
ня 2007 року у Львові. Там, зокрема, зазначали, що національна ідея 
охоплює комбінацію  світоглядних поглядів, мсту, головні ідеали, 
інтенцію до загальнолю дських та національних цінностей за умови 
їхнього поєднання, консолідацію суспільства [10, с. 81].

Отже, можна сказати, що поняття «національна ідея» і «консолі
дація суспільства» тісно пов’язані між собою: одним із ш ляхів остан
ньої є утвердж ення і реалізація першої, водночас остання має бути 
складником першої.

Н аявні наукові дослідження, ф ілософські роздуми та висловлен
ня про націю, державу, державність, роль націоналізму, громадянсь
ке суспільство у статтях М. Гордієнка, ІО. Габермаса, В. Кафарського 
та інш их [11, 12] приводять до думки, що саме національна єдність, 
консолідація суспільства, усвідомлення спільної мети та спільна від
повідальність за її втілення відіграватимуть виріш альну роль у здій
сненні демократичних перетворень в Україні, формуванні активного 
громадянського суспільства та побудові демократичної правової де
ржави загального добробуту.

О володіти  механізмами і скористатися перевагами консоліда
ції суспільства -  така ж невіддільна і обов’язкова для У країни віха 
на ш ляху до європейської і глобальної цивілізації, як  і інші стан
дарти д ля  держ ав європейської спільноти, де доміную ть риси гро
м адянського суспільства, ринкової економіки та парламентської 
демократії.

Коли йдеться про подолання суперечностей, гармонізацію  взає
мин і згуртування суспільства, варто говорити і про подолання 
проявів спадкового авторитаризму, про демократичні перетворен
ня і, зокрема, про об’єднання демократичних дій. Консолідація 
демократії за означенням  зарубіж них науковців, має охоплювати 
два обов’язкові компоненти: ціннісний (як  досягнення консенсусу 
стосовно встановлення політичних процедур) та іпституційпий (як
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утворення органів влади, в яких повноцінно представлені інтереси 
різних політичних сил) [13].

Щ е одне тлумачення цього поняття зводиться до того, що кон
солідація демократії остаточно заверш ується лиш е тоді, коли бу
дуть консолідовані такі чотири рівні демократичного устрою: конс
титуційна консолідація центральних конституційних органів, таких 
як  президент, уряд, парламент і суди; представницька консолідація, 
тобто консолідація територіального (партії) і функціонального (асо
ціації) представництва інтересів; інтегративна консолідація, зокрема 
зниж ення стимулів до позаконституційних дій, спрямованих проти 
демократії, з боку потенційних груп вето (військовиків, великих зем
левласників, підприємців, радикальних рухів тощ о) до такого рівня, 
коли вони інтегровані у демократію настільки, що віддають перевагу 
цій системі перед будь-якою іншою; консолідація громадянської куль
тури заверш ує консолідацію політичної системи установленням гро
мадянської культури (civil culture), заснованої на демократії» [14].

С вітовий та європейський досвід суспільної консолідації ста
вить на перше місце адекватні відповіді національних політичних 
еліт на головні питання (або ж виклики  часу): мета консолідації 
(нац іональні пріоритети), засоби досягнення, суб’єктивні чинники 
(колективи  чи особи, з яким и ототожнюю ть національні ідеї).

Заруб іж ний  досвід містить і надалі продукуватиме безліч варіан
тів ф орм ування платф орм  суспільного згуртування. Вони народ
ж ую ться в конкретно-історичних ум овах і розвиваю ться в певних 
обставинах ж иття народів.

Зокрем а, в історії Європи новітнього часу одним з особливо мас
ш табних і показових є іспанський пакт взаєм опорозум іння та при 
м ирення, укладений у жовтні 1977 року з ін іц іативи  короля Хуана 
К арлоса та уряду під керівництвом  прем ’єра А дольф о Суареса з 
практично усіма політичним и силами. Ц ей політичний  акт іспансь
кої еліти  зум овив спільне поховання ф ранкістів  і республіканців 
під Х рестом Сьєрра-де-Гвадаррами та заверш ення епохи автори
таризм у і громадянської війни, відкрив Іспанії ш лях до посідання 
місця одної з найдинам ічніш их країн Є вропейської спільноти, яка 
гнучко поєднує принципи парлам ентської дем ократії і конститу
ційної монархії.

П рикладом  також  може бути політичне порозум іння ф р ан ц у зь
кої нац ії на п латф орм і П ’ято ї Республіки , яке  дало м ож ливість 
ф ранцузам  припинити  криваву  алж ирську  війну, дем онтувати 
ф ранцузьку колоніальну імперію і власну ностальгію  за імперською 
епохою (як  це знайомо), а таким різним  особистостям, як  гене
рал ІІІарль де Ґолль, ліберал Ж искар Д ’Естен, соціаліст Ф рансуа
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М іттеран попрацю вати на велич нової, чисто європейської Ф ранції; 
модернізацію  її економіки, соціуму й культури, як і є багатою суміш 
шю ліберальних, соціалістичних і роял істських  цінностей.

П риклад економічного та культурного п іднесення подає нам 
Н ім еччина часів Конрада Аденауера, яка  на основі християнської 
дем ократії прийш ла до консолідації сусп ільства та стала одним із 
творців об ’єднаної Європи [15].

Без сумніву, свої особливості м ає ви зр іван н я  консолідацій- 
них процесів у посткомуністичних країнах. Вони відбуваю ться в 
процесі суспільно-політичних та соціально-економ ічних перетво
рень, що забезпечую ть перехід від тоталітаризм у до демократії. 
М ентальне несприйняття народами тоталітарного насильства над 
країнам и Б алтії в 1940 році, Чехією та Словаччиною -  в 1948-у та 
1968-у, Угорщиною -  в 1956-у, Східною Н імеччиною  -  в 1953-у та 
1961-у («Б ерл інська стіна») стало відправною  точкою  у ф орм уван
ні п ідтримки більш істю  населення цих країн ідей та практики по
вернення до європейських цінностей. Це, власне, відіграє й сьогодні 
роль об’єднавчої основи країн-сусідів в Ц ентральній  та П івденно- 
Східній Є вропі в таких провідних аспектах, як  гум анітарні й духов
ні цінності (в рамках Ради Європи), стандарти добробуту (в рам 
ках спільного ринку Є Є С ), безпека й оборона, військово-політична 
єдність (в рамках НАТО та О Б С Є ). А тепер вж е і європейський 
конституц ійний  процес, який  піднім ає європейські надії па вищ ий 
ступінь глобалізації та інтернаціоналізації.

В Україні в усі роки після 1991 року існувала серйозна пробле
ма трансляц ії або ж перекладу європейських цінностей на доступну 
і зрозум ілу усім українцям  мову від закарпатського Ужка до сум
ської Ш остки. О собливо для тих громадян Сходу та П івдня, кого 
нам агалися ще донедавна оселити у так званом у ПІСУАРІ. Саме та
кий переклад віднайш ли чеський гуманіст Вацлав Гавел і польський 
проф спілковий лідер католик Л ех Валенса, виховані в радянських 
виш ах прибалтійські лідери.

С игнали  такого роду іноді подавали суспільству ком уністичні 
прагматики, такі як  Янош  Кадар і Бразаускас. В ладним  колам  пос
тком уністичної України на чолі з Л еонідом  К равчуком  та Л еонідом 
Кучмою таки й  переклад  не вдався. Н а заваді стала залеж н ість від 
в ізантійсько ї, «совкової» політкультури  та в ідверто  ф альш ивої 
корупційної практики  й подвійних стандартів. Тому народ сприй
мав їхню  європейську риторику байдуже, я к  декорацію  буденних 
діянь часів первісного накопичення капіталу.

Є сподівання, що зі зміною політичної еліти України потяг ук
раїнського народу до Європи та світу буде забезпечено не словом, а 
ділом.
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Світова та європейська практика дій однієї політичної команди 
д ля  досягнення національних пріоритетів передбачає надзвичайно 
високий рівень солідарної дисципліни й відповідальності владних 
кіл держ ави , а недотрим ання цих принципів тягн е за собою важкі 
наслідки для порушників, хоч би ким вони були і яким и б намірами 
керувалися. Інтереси національної консолідації потребую ть послі
довніш ого впровадж ення цих засад і в українськом у Уряді.

П риклади окремих європейських країн щодо ф ормування нації, 
утвердж ення національної ідентичності та консолідації суспільства 
навколо цієї мети можуть збагатити Україну необхідним досвідом.

Зокрема, Австрія після приєднання у 1938 році до нацистської 
Н імеччини (так званий аншлюс), під час та після Другої світової війни 
перебувала під великим впливом німецької нації, проте плани союз
ників створити окрему нейтральну Австрію підтримала більшість еліт 
і населення країни, і такий національний консенсус дозволив через 
повторне об’єднання чотирьох окупаційних зон створити у 1955 році 
другу Австрійську республіку, хоч, звичайно, сам процес від великоні- 
мецької до австрійської національної ідентичності тривав ще роки.

Про національну ідентичність Великої Британії говорити досить 
складно, оскільки там виокремлюю ться щ онайменш е чотири окремі 
нації: англійці, шотландці, валлійці, ірландці, але зразу після Другої 
світової війни намітилася сильна консолідація британських людей 
навколо ідеї побудови держави загального добробуту, коли уряд про
голосив, зокрема, безкоштовне медичне обслуговування для всіх, 
пенсії для всіх, безкоштовну середню освіту для всіх, економічну 
підтримку повної трудової зайнятості. Про британську ідентичність 
можна говорити не як  про етнічну, а скоріше як  про громадянську та 
державну.

У випадку України національна ідентичність є етнічною, грома
дянською  і державного, що дає нам змогу консолідуватися навколо 
ф ормування спільного уявлення про минуле, аналізу сьогодення для 
побудови майбутнього.

Чеський національний рух за утвердження національної ідентич
ності, виходячи з витоків австрійської, паннімецької, слов’янської, 
богемської, а також власне чеської ідентичності, взяв за основу мову, 
мовне питання, тобто один з етнічних аспектів. І сьогодні чеська мова 
займає у чеській національній ідентичності визначне місце.

В сучасні часи шанси іі можливості угорців дуже часто залежали 
від м іжнародного контексту і балансу сил. І клю човим питанням за
вжди було, як  політичні еліти Угорщини створюють і використову
ють можливості та уникають підводних каменів і пасток.

Роздиі 1. Основи реформи: історичний спадок та сучасні виклики
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П ольська національна ідентичність, яка має переважно грома
дянські й державні риси та базується на мультиетнічному контексті, 
у новітній історії не раз переживала випробування, відроджуючись у 
процесі від держави до нації і від нації до держ ави [16].

П осиленої уваги вимагає проведення адм іністративно-тери
торіальної реформи. Досвід багатьох револю цій -  від Великої ф ран
цузької 1789 р. до О ксам итової чехословацької 1989 року -  свід 
чить, що вони є еф ективним  знаряддям  д ля  забезпечення єдності 
країни, оновлення регіональних еліт та поруш ення застарілих і не
еф ективних, а часто й корупційних зростань та згуртувань.

Д ля цього, скажімо, в Чехії та С ловаччині в ході О ксамитової ре
волю ції на початку 90-х вдалися до повної відміни крайового (об 
ласного) поділу, залиш ивш и райони і р ізко п ідвищ ивш и роль міст 
і сіл. Л иш е набагато пізніш е тут відродили області, вже за нового 
кадрового потенціалі, який  виник після кількох дем ократичних ви 
борів. Ф ранц ія  в 60 -  70-х роках у рамках концепції дириж изм у та 
етатизму зд ійснила масш табні реформ и м ісцевого і регіонального 
сам оврядування, передаю чи немало владних ф ункц ій , особливо, 
п о в ’язан и х  із збереж енням  ж иттєд іяльності, від префектів, при
значених Урядом, до обраних мерів міст і сіл та голів регіональних 
департам ентських рад.

Італ ія  склалася з багатьох територіальних одиниць з власним 
розвитком  та власного історією . Клю ч до розум іння цього лежить, 
мабуть, у тій  площ ині, що Італія, по-перш е, порівняно пізно сф ор
м увалася як  держ ава-нація, а по-друге, цей процес здійсню вала 
насам перед нечисленна еліта, а не маси. С творення сильноцент- 
ралізованої держ ави залиш ило мало простору д ля  м ісцевої та ре
гіональної політики. П ротилеж ні інтереси бурж уазії П івночі Італії 
та зем левласників  П івдня спричинили чим алі проблеми. Влада 
не приш видш ила здійснення регіональної політики  і це заваж ало 
еф ективн ій  національній інтеграції [16].

У наш ому випадку вваж аєм о за доцільне ін іц ію вати нову регіо
нальну політику -  новий регіоналізм . Це є об’єктивною  відповід
дю на політичний виклик часу. Н а перш ому етапі слід активно поп
рацю вати над заходам и щодо зм іцнення повноваж ень м іських та 
сільських голів і відповідних рад, п ідвищ ення вим ог до квал іф іка
ційного р івн я  кандидатів па ці посади та зм іцнення дохідної час
тини  м ісцевих  бю джетів, над укрупненням  район ів  та звуж енням  
ком петенц ії їх владних структур.

Т ільки  згодом варто було б розглянути (скрупульозно аналізу
ючи) мож ливості злиття деяких областей. Важливо було б також 
заверш ити дискусію  про виборність голів областей. З  часів перших 
і останніх прям их виборів голів облрад 1994 року м инуло 15 років.
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Та попри це, вважаємо, що повернення до цього порядку в умовах 
зародж ення і становлення системи партійної відповідальності за 
кадри знову приведе до пош ирення в регіонах вождизму, плано
вості, дезінтеграції. Л огіка запропонованої реф орм и національної 
системи держ авного управління свідчить, що виконання місцевого 
бюджету, програм розвитку та розпорядж ення м ісцевим майном має 
здійсню вати виконком місцевої ради на чолі з її головою, обраним 
радою, а інтереси держ ави і контроль за  законністю , виконання де
рж авних програм в регіоні -  призначений представник Президента 
і Уряду, член владної політичної сили. М іж  головою  облради і пред
ставником  держ ави має діяти  чітка система балансів і противаг.

С успільно-політична практика України зм уш ує глибш е аналізу
вати м іж народний досвід протидії та нейтралізації загроз суспіль
ній консолідації, котрі, як  засвідчує перебіг президентської кампанії 
2004 р., розбурхали або наново винайш ли політтехнологи на зам о
влення зац ікавлених політичних кіл без особливих розрахунків 
м ож ливих негативних наслідків для суспільства і держави.

Щ е свіж им и в пам ’яті залиш аю ться масові м ан іпуляц ії сусп іль
ною свідомістю  в зародж уваном у гром адянськом у суспільстві. 
П ри цьому, попри явний  провал небачених в Є вропі своєю  незл і
ченністю , нестриманою  агресивністю  та абсурдним  зм істом  так 
званих реклам них «біг-морд» («біг-бордів»), у душ ах лю дей вм і
ло протиставлялись їхні ностальгійні радянсько-ім перські амбіції 
та претензії, житейські, моральні, уподобання і буденні клопоти. 
Уперше активно плекали антиам ериканські настрої п ісля десяти 
річного забуття, до рангу національної знову п іднесли проблему 
держ авного статусу російської мови, стим улю вали протиставлення 
Заходу і Сходу України, їхньої геополітичної і культурної орієнта
ції, ролі ф ронтовиків Великої вітчизняної війни та участь у ви з
вольних зм аганнях воїнів Української повстанської армії (УП А), 
донорських «багатих» і дотаційних «бідних» областей, м іж кон
ф есійні суперечності. Як наслідок, приспана вж е п ісля кримської 
епопеї та п ри й н яття  К онституції 1996 року «гідра сепаратизму» 
знову з ’яви л ася  з небуття. Зрозуміло, що так легко ідея «анти-кон- 
солідації» не зм огла б проявитися без мовчазної, а то й публічної 
п ідтримки політиків найвищ ого рангу.

В иняткову роль у суспільному згуртуванню  відіграю ть націо
нальні економічні пріоритети. П оява програми П резидента України 
В. Ю щ енка з її орієнтацією  на забезпечення якості ж иття знаменує 
собою перехід до європейських взірців. Водночас керівництву де
рж ави варто проявляти  свою підтримку галузей національної та ре
гіональної гордості (високі наукомісткі технології, ракетобудування, 
суднобудування, авіабудування та інш е); експортних можливостей. 
І цс буде не лиш е даниною поваги давнім  традиціям. Цс може стати 
дж ерелом  черпання резервного електорату. Загальновідома в цьому
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іі п ідтримка урядами країн Європи таких програм, як  «Ейрбас» 
ікобудування), Європейського космічного агентства та інше.
Іає  бути сформована й окрема комплексна програма інтегра- 
іих заходів для російськомовних регіонів. Тут може стати в при- 
не однозначний, але багатий досвід Словаччини в роботі з її 

зськомовпими регіонами, зокрема, залучення політичної партії 
рського населення як  партнера владної коаліції. Угорська громада 
)аїни позитивно оцінила підписання політичної угоди про спів- 
іітиицтво «Нашої України» з партією К М К С  та «Нашої України» 
Європейською народною партією, віце-президентом якої є екс- 
зм’єр Угорщини Віктор Орбан.
Роль польського костелу в консолідації країни загальновідома, 
оте польський досвід, хоч як  це не парадоксально, змуш ує нас об- 
зювати повне відокремлення українських церков від політичного 
іття. Починаючи з 1994 року, від виборів до виборів безпосереднє 
лучеиия свящ еннослуж ителів до виборчих технологій послідов- 
) зростало і досягло свого безпрецедентного прояву в 2004 році у 
ш цинічніш их формах. Зниж ення ролі церкви в українській полі
пи була б найкращ ою реакцією  на спроби політиканів поставити 
ерковнослуж ителів собі на службу з метою задоволення власних 
мбіцій.

Щ одо подолання ниніш ніх суперечностей у ветеранському се- 
іедовищі, то розв’язання таких проблем, як  вирівню вання статусу 
іетеранів Великої вітчизняної війни та воїнів УПА, чи такої про
блеми, яка свого часу виникла з військовими похованнями польсь
ких легіонерів, варто було б здійсню вати з врахуванням  того ж таки 
європейського досвіду. Д ля цього варто передусім проаналізувати 
польсько-німецьке примирення 1969 року (Б рандт -  Ґерек), або 
франко-німецьке примирення 1960 -  1980-х (розпочате у форматі 
«де Ґолль -  Аденауер» і завершене -  «М іттеран -  Коль»), До речі, 
варто зауважити, що саме франко-німецьке прим ирення сприяло 
початку консолідаційних процесів сучасної Європи та створенню 
нової європейської спільноти, яка спершу була суто економічним 
об’єднанням, а потім переросла в сучасне міждержавне утворення 
під назвою Європейський Союз [17; 18J.

В артий уваги курс П резидента України В. Ю щ енка, у дусі євро
пейських традицій, на посилення турботи про культурну спадщину 
як однієї з базових засад консолідації, про що свідчить відповідний 
Указ, спрям ований на «сприяння консолідації та розвитку українсь
кої нації, її історичної свідомості, утвердж ення поваги у суспільстві 
до національних традицій і культурної спадщ ини» [19], та інші захо
ди у цій сфері. Так, у програмі перетворення М арийського палацу 
у Києві в музей-резиденцію  Глави української держ ави і відокрем-
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плані підтримка урядами країн Європи таких програм, як  «Ейрбас» 
(л ітакобудування), Європейського космічного агентства та інше.

М ає бути сформована й окрема комплексна програма інтегра
ційних заходів для російськомовних регіонів. Тут може стати в при
годі не однозначний, але багатий досвід Словаччини в роботі з її 
угорськомовиими регіонами, зокрема, залучення політичної партії 
угорського населення як  партнера владної коаліції. Угорська громада 
України позитивно оцінила підписання політичної угоди про спів
робітництво «Наш ої України» з партією К М К С  та «Наш ої України» 
з Європейською народною партією, віце-президентом якої є екс- 
прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Роль польського костелу в консолідації країни загальновідома, 
проте польський досвід, хоч як  це не парадоксально, змуш ує нас об
стою вати повне відокремлення українських церков від політичного 
життя. Починаючи з 1994 року, від виборів до виборів безпосереднє 
залучення свящ еннослуж ителів до виборчих технологій послідов
но зростало і досягло свого безпрецедентного прояву в 2004 році у 
найцинічніш их формах. Зниж ення ролі церкви в українській  полі
тиці була б найкращ ою  реакцією  на спроби політиканів поставити 
церковнослуж ителів собі на службу з метою задоволення власних 
амбіцій.

Щ одо подолання ниніш ніх суперечностей у ветеранському се
редовищі, то розв’язання таких проблем, як  вирівню вання статусу 
ветеранів Великої вітчизняної війни та воїнів УПА, чи такої про
блеми, яка свого часу виникла з військовими похованнями польсь
ких легіонерів, варто було б здійсню вати з врахуванням  того ж таки 
європейського досвіду. Д ля цього варто передусім проаналізувати 
польсько-німецьке примирення 1969 року (Брандт -  Ґерек), або 
франко-німецьке примирення 1960 -  1980-х (розпочате у форматі 
«де Ґолль -  Аденауер» і завершене -  «М іттеран -  Коль»). До речі, 
варто зауважити, що саме франко-німецьке прим ирення сприяло 
початку консолідаційних процесів сучасної Європи та створенню 
пової європейської спільноти, яка спершу була суто економічним 
об’єднанням, а потім переросла в сучасне міждержавне утворення 
під назвою Європейський Союз [17; 18J.

Вартий уваги курс П резидента України В. Ю щ енка, у дусі євро
пейських традицій, на посилення турботи про культурну спадщину 
як  однієї з базових засад консолідації, про що свідчить відповідний 
Указ, спрямований на «сприяння консолідації та розвитку українсь
кої нації, її історичної свідомості, утвердж ення поваги у суспільстві 
до національних традицій і культурної спадщини» [19], та інші захо
ди у цій сфері. Так, у програмі перетворення М арийського палацу 
у Києві в музей-резиденцію  Глави української держ ави і відокрем-
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ления П резидента країни від своєї канцелярії (отж е й політичних 
традицій), в програмі відбудови Батурина, в утворенні Арсеналу 
мистецтв, поверненні до проблем української кінем атограф ії є 
схожість з аналогічними акціям и в м іттеран івській  Ф ранції.

«Ф орм ування спільного уявлення про минуле є надзвичайно важ 
ливим  з погляду формування національної ідентичності. В нинішній 
ситуації таке уявлення може сформуватися лиш е через подолання 
старих міфологем, котрі насаджували за часів Російської імперії та 
Радянського Союзу з метою розмивання української ідентичності.

Одну з можливостей подолання «чужого» погляду па українсь
ку історію відкриває 300-річчя подій Північної війни па території 
України, серед яких знищ ення царськими військами гетьманської сто
лиці Батурина разом з десятками тисяч його жителів, а також поразка 
гетьмана Мазепи. Ця катастрофа була початком ліквідації козацько- 
гетьманської держави, нової хвилі терору проти українського насе
лення, знищ ення української культури, асиміляції українців. У цьому 
контексті відроджений Батурии має стати нагадуванням про жертви, 
яких зазнав український народ у боротьбі за незалежність. У націо
нальній історичній пам’яті батуринська трагедія відкриває історичний 
символьний ряд: Батурин -  Крути -  Голодомор -  УІ1А. Відроджена 
гетьманська столиця має стати для громадян України джерелом гор
дості за незалежність України, здобуту дорогою ціною» [3].

Ця лін ія затратна і її реалізація розрахована на роки, але вона над
звичайно благородна й перспективна.

Висновки та рекомендації. Д ля забезпечення поступального роз
витку України на ш ляху до держави загального добробуту, успіш 
ності запланованих реформ, подолання протиріч у суспільстві, ста
новлення країни на міжнародній арені можливі такі (проте не тільки) 
кроки:

• подолання залиш ків авторитаризму та створення ефективної 
професійної демократичної системи управління;

• консенсус між усіма політичними елітами держ ави та реальна 
готовність спільно відповідати за долю країни;

• створення загального спільного перспективного проекту роз
витку з ідеєю, прийнятною  і близькою  для усіх громадян 
України, та залучення до його здійснення якнайш ирш ого кола 
учасників;

• пош ук об’єднавчого підґрунтя та ф ормування спільного уяв
лення про історичне минуле української нації, відродження 
кращ их національних традицій та культурної спадщини;
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• розроблення нової регіональної політики як  інструменту для 
подолання регіональних диспропорцій і ф ормування суспіль
ної консолідації;

• визначення і утвердж ення національних інтересів України в епо
ху глобалізації та «розмивання» національного суверенітету;

• ф ормування і реалізація цілісної системи консолідації 
суспільства.

Отже, аналіз досвіду зарубіжних країн з питань гармонізації сус
пільних взаєм ин і консолідації суспільства є необхідним і важливим 
чинником  д ля  конструю вання національних передумов реформу
вання та їх успішного завершення.
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