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СОЦІАЛЬНІ Й ЕКОНОМІЧНІ ВПЛИВИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРИТОРІЙ,  

ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ

А. Денисова, І. Перекрьостов

ОЦІНКА ЯКОСТІ  
СОЦІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ  
МІСТ КРАМАТОРСЬК І ПОКРОВСЬК

Кількість, якість і доступність послуг, які влада надає населен-
ню, стають одним із найважливіших чинників легітимності са-
мої влади в очах громадян. Успішна робота владних інститутів 
на Донеччині в цій сфері буде запорукою зростання лояльності 
людей до української влади й аргументом у змаганні за при-
хильність людей на тимчасово окупованих територіях. На жаль, 
у багатьох містах Донеччини сфера соціально-адміністратив-
них послуг досить проблемна. Знання сильних і слабких сторін 
у конкретних громадах важливе для адресної політики влади 
з удосконалення сфери послуг. Надання такої інформації стало 
метою дослідження, яке здійснив ДІСДПА1.

Методологія включала два основні інструменти – анкетні опи-
тування населення і неструктуровані інтерв’ю із  представниками 

1  Командою Інституту на замовлення проєкту DG East проведений полі-
тико-економічний аналіз (ПЕА) за темою «Перспективні напрями вдоско-
налення надання соціально-адміністративних послуг громадянам в містах 
Донецької і Луганської областей». Дослідження проведено в червні – липні 
2020 р. Керівник – В. Кіпень.
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влади та громади. Анкетування населення дало загальні зрізи 
громадської думки в містах щодо сфери послуг. Глибинні напів-
формалізовані інтерв’ю давали глибше експертне бачення. Всьо-
го в обох містах отримано 23 глибинних інтерв’ю: 17 із них із пред-
ставниками організацій громадянського суспільства (далі – ОГС) 
та 6 із посадовими особами органів місцевого самоврядування. 
У цій статті подано частину результатів загального дослідження, 
яке стосується лише північно-західного регіону Донецької облас-
ті, а саме двох населених пунктів – міст Краматорськ і Покровськ. 

Краматорськ
Щодо соціальних сервісів для населення у Краматорську виявле-
но, що в місті бракує інфраструктури у сфері соціальних послуг, 
а саме: відсутність госпісів паліативної медицини, достатньої 
геріатричної допомоги, притулків для безхатченків. Як і всюди, 
є люди з інвалідністю, люди, котрі потребують допомоги й догля-
ду. Для містян немає ефективного інформування щодо переліку 
послуг, які вони могли б отримати, й відсутня можливість отри-
мати зворотній зв’язок. Окремим напрямам надання адміністра-
тивних послуг притаманне хабарництво задля пришвидшення 
термінів надання послуг або їхнього виконання поза чергою, як 
наслідок – низька якість цих послуг. Відсутній нагляд, моніто-
ринг і належна звітність за комунальними підприємствами. 

Інституційно Краматорськ забезпечений достатньою кіль-
кістю структур, які здійснюють соціальне обслуговування на-
селення. Управління праці та соціального захисту населення 
забезпечує дотримання законодавства про працю, зайнятість, 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне 
забезпечення, соціальний захист і соціальне обслуговування на-
селення; призначенням і виплатою всіх видів державних соціаль-
них допомог і компенсаційних виплат на догляд і соціальні по-
слуги, надання субсидій; здійсненням оформлення й видаванням 
довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Також 
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на сайті управління праці та соціального захисту населення є де-
тальний перелік адміністративних послуг, які надає управління.

Територіальний центр соціального обслуговування Крама-
торської міської ради – комунальний заклад, бюджетна установа, 
яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку й особам 
з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах, не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком 
або за станом здоров’я, потребують сторонньої допомоги за міс-
цем проживання, та не мають рідних, які можуть забезпечити їм 
догляд і допомогу.

Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, ді-
тей і молоді – забезпечує організацію та проведення у відповід-
ній територіальній громаді соціальної роботи зі соціально не-
захищеними категоріями сімей, дітей і молоді, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допо-
моги, здійснює соціальний супровід сімей, соціальне обслуго-
вування, надає безплатні соціальні індивідуальні та групові по-
слуги: психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, 
соціально-економічні, юридичні, інформаційні. Працює Центр 
обліку бездомних осіб Краматорської міської ради – соціальний 
заклад для виявлення і ведення обліку бездомних осіб.

У результаті дослідження з’ясувалося, що соціальні послуги 
у Краматорську, які на сайті здаються досить повними та якісни-
ми, не надають на належному рівні. Головна причина, на думку 
представників громадянського суспільства, непріоритетність 
цієї сфери для нинішньої міської влади. Покращення сервісу яко-
сті соціальних послуг вважають не тим рішенням, яке помітно 
сприятиме покращенню іміджу чиновників з міських інституцій. 
Отож розрахунок іде на популярніші речі для широкого загалу. 
На думку громадян, які є користувачами соціальних послуг, вони 
працюють у місті геть неефективно. Немає належного контролю 
за їхнім виконанням. Жодна організація системно не проводить 
моніторингу, а якщо і проводить, то це разові  проєктні роботи. 
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У населення немає розуміння, хто надає соціальні послуги та як 
їх можна отримати.

У порівнянні з адміністративним сервісом – на соціальні серві-
си нарікань набагато більше. Це і кадровий голод, і низька компе-
тентність працівників, і відсутність чіткого переліку соціальних 
послуг, які можуть отримувати громадяни. Низький рівень заро-
бітних плат зрештою призводить до нестачі кваліфікованих спе-
ціалістів. Є проблема неадекватного розподілення навантаження 
на соціальних працівників (на одного може припадати три-чо-
тири людини, які потребують догляду, на іншого – десять, про-
те час, який вони мають витрачати на роботу – не змінюється). 
У місті ведеться облік безхатченків, проте немає притулку для 
них. На це є запит у місті, особливо в зимовий час. Немає шелте-
рів для жертв домашнього насильства. На це бракує бюджетних 
коштів, тому є необхідність співпраці з донорськими організація-
ми. Загалом Краматорськ має достатню ресурсну забезпеченість 
для покращення умов надання соціальних та адміністративних 
послуг, проте є кадровий голод. Соціологія засвідчила, що абсо-
лютна більшість громадян і користувачів соціальними послуга-
ми негативно оцінюють діяльність соціальних сервісів.

Щодо надання адміністративних послуг, то у Краматорську не-
має централізованості в наданні адміністративних послуг. При-
міщення майбутнього ЦНАПу – ще не добудоване, а сам центр 
зараз «розкиданий» усім містом. Не менш проблемна ситуація із 
сайтом, оскільки єдиної платформи, яка інформувала б населен-
ня щодо надання адміністративних послуг, а також мала б чіткий 
перелік таких послуг та умови їхнього отримання – немає. Також 
немає послуги електронної черги, е-сервіси працюють неефек-
тивно. З тими сервісами, які є – не здатні повноцінно працювати 
ні влада, ні населення. Серед усіх установ, які надають адміні-
стративні послуги у Краматорську, найбільше нарікань отримав 
паспортний стіл, через корумпованість і черги. Більшість довідок 
неможливо отримати онлайн. Серед головних проблем надання 
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адміністративних послуг експерти визначили відсутність широ-
кого доступу населення до базової інформації та закритість знач-
ної частини чиновників міських структур до позитивних змін.

Щодо співпраці органів місцевого самовряжування (далі – ОМС) 
і громадських активістів. Місто вважається досить відкритим, 
оскільки значна кількість працівників ОМС ідуть на контакт із ін-
ститутами громадянського суспільства. Більшість представників 
громадянського суспільства стверджують, що у Краматорську вза-
ємодія громадськості та влади має більш позитивний характер, 
аніж в інших містах області. Якщо є необхідність досягнення цілей 
організацій, то всі організації готові взаємодіяти з місцевою вла-
дою. Більшість організацій мають позитивний досвід такої взає-
модії. Це пов’язано з тим, що місто є обласним центром, а це зна-
чить, що він перебуває під увагою активістів, держави та преси.

Покровськ
У Покровську власна конфігурація проблем із наданням соціаль-
них сервісів та адміністративних послуг населенню. Проте, соці-
альні сервіси перебувають на вищому рівні, у порівнянні з адмі-
ністративними, як запевняють респонденти. 

Загалом, як вважає більшість проінтерв’юованих, у Покровську 
ситуація зі соціальними послугами може бути оцінена дещо пози-
тивніше. Міська рада та чиновники активно працюють з Управ-
лінням із надання соціальних послуг, а також із Територіальним 
центром надання соціальної допомоги населенню. Більшість ма-
теріальних запитів, які стосуються покращення умов надання со-
ціальних послуг – задовольняються. Більшість активістів і пред-
ставників ОМС – оцінюють рівень надання соціальних послуг 
у Покровську – на посередньому та загалом достатньому рівнях. 
Повністю негативної оцінки наявного стану в цьому напрямі в мі-
сті не надав жоден респондент.

Управління соціального захисту має три підрозділи: Територіаль-
ний центр надання соціальної допомоги, Центр надання  соціальної 
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допомоги сім’ї та молоді й Дитячий реабілітаційний центр. На офі-
ційному сайті Покровської міської ради складно знайти інформа-
цію про надання соціального захисту. Лише у відділі пресцентру 
є інформація від служб соцзахисту. Контакти можна знайти через 
пошукач, але не за всіма вказаними там телефонами відповідають.

У м. Покровськ актуальна потреба в популяризації електрон-
них сервісів. Е-сервіси наявні, проте, вони неякісні, у невеликій 
кількості, і навіть не всі керівники структурних підрозділів умі-
ють ними користуватися. Не всі мають смартфони, не всі вміють 
користуватись інтернетом. Не всі здатні користуватись електрон-
ними чергами. Щоби виправити цю ситуацію потрібні кампанії 
з навчання різних груп населення (особливо соціально-вразли-
вих) і співробітників різних муніципальних служб і сервісів.

У м. Покровськ літнім людям необхідна постійна геріатрична 
допомога, на яку є великий попит. Проте, поки що, це питання 
не вирішено. Відсутні фельдшерсько-акушерські пункти (далі – 
ФАПи) у деяких невеличких населених пунктах, які належать до 
територіальної громади Покровська.

За 50 км від міста Покровськ розміщений один із центральних 
форпостів української армії – Піски. У місті дуже багато внутріш-
ньо переміщених осіб (далі – ВПО), проте, міська влада не здатна 
забезпечити всіх житлом.

Є «Університет третього віку», проте, у деяких аспектах, він 
є як безкоштовне додаткове навантаження для вчителів загаль-
ноосвітніх шкіл.

Немає притулків для безхатченків, їхній облік не ведеться. Від-
сутня якісна допомога особам, які постраждали від домашнього 
насилля.

Є запит на навчання щодо підприємництва для жінок. Це ре-
гіон вугільної промисловості, із шахтами – ситуація нестабіль-
на. Робочих місць для жінок обмаль. Отож серед них є запит на 
відкриття власної справи, проте немає достатньо компетентних 
пропозицій і структур, які задовольняли б цей попит.
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Також є запит на відкриття центру реабілітації для дорослих 
із обмеженими можливостями. Проблеми реабілітації дітей та 
осіб до 30 років – частково забезпечують ІРЦ та ДРЦ, а от питан-
ня допомоги людям з інвалідністю після 30 років – досі залиша-
ється відкритим.

Проблеми у сфері соціальних послуг:
– недостатнє інформування населення щодо соціальних по-

слуг, які вони можуть отримати;
– немає притулку для безхатченків і людей, які постраждали 

від домашнього насильства (після закінчення дослідження 
у сусідньому Мирнограді (кін. 2020 р.), було відкрито шелтер 
для жінок, які постраждали від домашнього насильства);

– відсутнє надання паліативної допомоги;
– відсутній незалежний моніторинг якості надання соціаль-

них послуг;
– неякісні електронні сервіси, відсутність необхідної кваліфі-

кації в користуванні електронними сервісами;
– відсутність робочих місць для жінок.
– відсутність центру для реабілітації (дорослих) людей із об-

меженими можливостями.
Громадський сектор є слабким, розрізненим і незгуртованим. 

Усі активісти «поділені» між впливовими групами. Багато орга-
нізацій створено під гранти й під захист інтересів окремих полі-
тичних сил. Є високий рівень конфліктності. У місті є 11 органі-
зацій, які ситуативно співпрацюють із Управлінням соціального 
захисту. Це організації, котрі захищають права людей із обме-
женими можливостями, а також спілки ветеранів, ветерани Аф-
ганістану та ліквідатори аварії на ЧАЕС. Проте конкретну до-
помогу отримують лише від «Червоного Хреста» і релігійних 
організацій.

Організацій, які здійснювали б моніторинг органів місцевого 
самоврядування – немає. Є ситуативні випадки, коли окремі ак-
тивісти слідкують за діяльністю ОМС.



12

Перспективи територій, постраждалих від конфлікту 

Щодо надання адміністративних послуг, то керівництво мі-
ста Покровськ лише на словах відкрите для конструктивного ді-
алогу з усіма представниками ОГС (навіть із налаштованим кри-
тично й опозиційно). По факту, співпраця відбувається тільки 
з лояльними до нинішньої команди управлінців організаціями, 
деякі з них навіть отримують фінансування з міського бюджету. 
Модель узаємодії з організаціями – патерналістська. Таке ж став-
лення до реформ, змін і сфери надання адміністративних послуг.

ЦНАП у м. Покровськ має окремий зручний сайт, де можна ста-
ти в електронну чергу й отримати необхідну інформацію дистан-
ційно.

Проте фактично ЦНАП – закрита структура з керівництвом, 
яке не готове до змін і модернізації. Телефон, який є на сайті – 
не працює, неможливо подзвонити й отримати довідку. Потра-
пити на особистий прийом до керівництва – складно (майже не-
можливо). Отримати можливість особистої бесіди з куратором 
сервісів адмінпослуг у виконкомі – також складно.

Е-сервіси є, проте вони непопулярні, мало хто ними користу-
ється. Навіть профільні активісти не користувались електронним 
сайтом для замовлення адмінпослуг, а міська рада його не попу-
ляризує. Основне навантаження припадає на «контакт-центр» 
при виконкомі, куди можна звернутися по довідку в телефонно-
му режимі.

Громадський сектор геть не моніторить надання адміністра-
тивних послуг.

Також існує серйозне незадоволення послугами ЖКГ. Покровськ 
має велику кількість оформлених ОСББ, проте вони не функціо-
нальні.

Основні проблеми:
– відсутність належного інформування населення щодо мож-

ливості користування електронними сервісами;
– закритість керівництва і працівників міських сервісів для 

громади, відсутність мотивації й готовності до співпраці в ме-
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жах соціального замовлення з інститутом громадянського 
суспільства (далі – ІГС).

Отже, під час дослідження виявлено основні больові точки 
у сфері надання соціальних та адміністративних послуг як у Кра-
маторську, так і в Покровську. Проте є типові проблеми, які при-
таманні всім містам Донецької області.

Тут бракує інфраструктури у сфері соціальних послуг: відсут-
ність госпісів, паліативної медицини, немає достатньої геріатрич-
ної допомоги та притулків для безхатченків. Відсутній зворотний 
зв’язок. Немає інформування населення щодо переліку послуг, 
які можна отримати. Окрім того, існує корумпованість в окремих 
сферах надання адміністративних послуг для пришвидшення 
термінів виконання послуг або виконання їх поза чергою. Відсут-
ність нагляду, моніторингу й належної звітності за комунальни-
ми підприємствами. Як наслідок – низька якість надання послуг. 
Проблему частково можна було б розв’язати, за сприяння роз-
витку та підтримки організацій, які оцінювали б якість наданих 
адміністративних і соціальних послуг, а також вносили би влас-
ні пропозиції, щодо покращення сервісів. Часто представникам 
ОМС складно оцінювати реальні потреби мешканців. Підтримка 
ініціатив ОГС і відповідне навчання членів організації, яка займа-
лась би проблемами моніторингу не лише адміністративних і со-
ціальних послуг, а ще й моніторингом комунальних підприємств, 
могло би пришвидшити зміни на краще. Від місцевої влади бра-
кує також просвітницької діяльності у сфері е-послуг – як для на-
селення, так і для керівництва структурами та сервісами. Усе це 
допомогло б налагодити функціонування надання соціальних та 
адміністративних послуг і розширити доступ до всього спектра 
послуг через електронні сервіси, сприяючи створенню позитив-
ної репутації українських владних інститутів.
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В. Кіпень, К. Мєлєкєсцєв

ЖИТЕЛІ ОРДЛО ПРО СТАН НАДАННЯ ПОСЛУГ 
«ОКУПАЦІЙНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ»  

ТА ОЧІКУВАННЯ ВІД УКРАЇНИ

У сучасному українському політичному дискурсі в умовах зов-
нішньої агресії Москви й окупації нею частини територій Украї-
ни в соцмережах і ЗМІ дискутується ідея про роль підняття рів-
ня життя як одного із засобів спонукати населення окупованих 
територій до більшої лояльності до української держави, їхніх 
певних дій щодо повернення до України. При цьому, зазвичай, 
покликаються на досвід об’єднання Німецької Демократичної 
Республіки і Федеративної Республіки Німеччина, але випуска-
ється приклад існування КНДР (Північна Корея) та і Республіки 
Корея (Південна Корея). Та в будь-якому разі розуміння ситуації 
в ОРДЛО зі ставленням населення до організації їхнього життя, 
надання послуг з боку окупаційної «місцевої влади» важливе 
для вибудовування державою Україна політики реінтеграції.

Тему життя населення на окупованих територіях дослідники 
розглядали в різних аспектах: правові можливості для цивільно-
го захисту населення [1], інформаційна політика на окупованих 
територіях [2], пропозиції заходів із розбудови довіри жителів 
окупованих земель до українського уряду [3]. Однак фактоло-
гічних даних критично мало, отримати їх за лінією розмежуван-
ня вкрай важко й небезпечно для дослідників і респондентів.
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Інститут організував дослідження і в ОРДЛО, частина резуль-
татів якого подана в цьому матеріалі.1 Методами збору емпірич-
ної інформації стали глибинні індивідуальні інтерв’ю щодо ста-
ну доступності для населення послуг, які забезпечує окупаційна 
«місцева влада» в містах на територіях ОРДЛО. Виявлені бар’єри 
їхнього надання, оцінки якості очима мешканців і вплив ситуа-
ції з сервісним забезпеченням на довіру населення до влади.

Аудіозаписи інтерв’ю свідчать про тотально присутні острах 
респондентів, самоцензуру під час висловлювань і нерідко показ-
не прикрашання реалій власного життя, щоби не виникло навіть 
підозри в нелояльності до влади «республік».

Респонденти по-різному інтерпретували питання щодо «ефек-
тивності», «доступності» послуг, «свободи висловлюватися». 
Те саме стосується і суті відповідей: одні представляли власну 
думку, інші намагалися оцінити «що думає суспільство». Відпо-
відно, варто відзначити деякі загальні тенденції у відповідях, що 
є «наскрізними» для опитування. Під час інтерв’ю майже всі рес-
понденти (19 із 21) негативно висловилися про стан надання 
медичних послуг, чи то щодо їхньої доступності, ефективності, 
чи взагалі при переліку наданих послуг. Про проблеми медицини 
розповідали навіть ті з них, хто намагається позитивно забарвлю-
вати послуги та стан речей у «республіках» загалом («Я обращал-
ся в больницу года полтора назад. … Надеюсь, больше туда не по-
падать. Не накладно, но долго там не протянешь… Я считаю, на 
нормальном уровне»).

1  Проєкт «Послуги населенню і оцінки влади на Донбасі з обох сторін лінії 
розмежування», реалізований у лютому 2021 р. Глибинні індивідуальні ін-
терв’ю проведені на умовах анонімності з мешканцями окупованих Донецька, 
Луганська, Первомайська та Ясинуватої, що з 2014 р. постійно проживали 
в містах. Серед 21 респондента 12 жінок і 9 чоловіків, із них віком 20–40 ро-
ків – 8 осіб, 41–60 років – 13 осіб. За соціальним станом: 5 пенсіонерів, 4 пра-
цівники бюджетної сфери, 6 працюють у приватному секторі (з них 2 підпри-
ємці), 4 самозайнятих, 2 студенти. Люди різних політичних орієнтацій.
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Майже половина респондентів (10 із 21) не лише згадують 
про незадоволення послугами інформування громадян «місце-
вою владою», а й показують свою обізнаність з українським ін-
фопростором (сайт «Донбас Реалії», онлайн-трансляції україн-
ських телеканалів) і «самоорганізацією» донеччан онлайн (група 
в соцмережі VK «ПодслушаноДонецк»). Для цих респондентів 
характерне критичне ставлення щодо «республіканської 
влади», стану надання нею інформаційних послуг і рівня свобо-
ди слова. Однак це не завжди гарантує більшу підтримку укра-
їнської влади. Парадоксально, лояльне ставлення до України 
також не завжди виключає позитивного забарвлення окупацій-
ного режиму. Для решти респондентів (окрім двох ідейних при-
хильників «ДНР») характерне нерозуміння, чи вдавання неро-
зуміння сутності конфлікту, у якому «війна» сприймається як 
спонтанне стихійне лихо, а окупаційний режим – «місцевою 
владою». Звідти – смиренність багатьох мешканців ОРДЛО з уже 
7-річним станом речей на непідконтрольних територіях, спроби 
давати «загально позитивні» оцінки отриманим послугам, 
навіть попри власні негативні описи. Для більшості респон-
дентів, навіть критично налаштованих щодо наданих послуг, 
окупаційний режим є «новою нормальністю», до якої звикли, як 
до стандартної місцевої адміністрації («Никуда не денешься. Где 
живёшь, тому и доверяешь»).

Здебільшого, мешканці окупованих територій (за винятком 
тих, які не мають необхідного статусу для отримання соціальної 
допомоги) користуються всіма видами послуг, але про якість і до-
ступність мають різні думки. Жителі центральних районів До-
нецька задоволені доступністю (дешевизною і територіальною 
зручністю) місцевого транспорту, задовільно оцінюють ефектив-
ність і доступність комунальних послуг, чистоту вулиць, ремон-
ти інфраструктури, але не задоволені якістю і малодоступністю 
медицини (через дорожнечу). Тим часом жителі околиць та ін-
ших міст області задовільно відгукувалися про медицину, проте 
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вказували на нестачу уваги комунальників до околиць і на втра-
ту доступу до зручного транспорту через недостатню кількість  
автобусів, брак працюючої пасажирської залізниці, поломки. 
Проте особливо ця тема зачепила респондентів з Луганська, які 
вказали на істотні проблеми транспортного сектора: зупинення 
трамвайного руху, зменшення кількості автобусів (з обладнан-
ням для візків людей із особливими потребами), тролейбусів.

В обговоренні малодоступних послуг респонденти виділяли 
соціальні (низькі пенсії та соцвиплати, недоступність соціальної 
медицини для невійськових) і торговельні. До останніх претензії 
стосуються високих цін на продукти, низького асортименту това-
рів, відсутності сучасних технологій оплати, зв’язку з міжнарод-
ними поштовими сервісами, податками для малого бізнесу («Зар-
платы низкие, работы нет. Откуда они возьмутся? Если на малый 
бизнес оказывается давление со стороны местных органов»). 
Серед усіх незадоволених половина знову згадали про особливі 
проблеми зі станом медицини. Також вказували на зростання цін 
на продукти й інші товари, зухвалість чиновництва, неповагу до 
людської гідності («За административные: можно также ска-
зать, что раньше (до 2014-го) относились к людям, как к людям. 
А в данный момент относятся к людям, как к животным»).

Відповідно, було важливо вияснити, з ким громадяни пов’я-
зують ці зміни. Відповідаючи на запитання «хто відповідає за на-
дання названих послуг громадянам, за їхню доступність, якість?» 
найбільше вказали – «республіканську» й «міську» («районну») 
владу разом (9 осіб). Чверть респондентів визначили відповідаль-
ними лише «республіканську» владу чи конкретно «голову ДНР», 
6 – виключно «міську» («районну») владу, дрібне чиновництво та 
служби надання послуг. Половина респондентів негативно оціни-
ли зміни у стані надання послуг останніх років.

Небагато людей вбачають проблеми саме в законодавстві «рес-
публік», а не фінансових негараздах (вимоги хабарів, високі ціни 
на ліки та послуги, низький рівень пенсій і зарплат). Навіть серед  
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людей, які вказують на фінансові бар’єри, частина стверджували, 
що за виключенням цієї проблеми, інших бар’єрів у них для отри-
мання послуг немає. Здебільшого це пов’язано з тим, що значний 
пласт населення націлений на «виживання», взагалі не замислю-
ється над іншими суспільними бар’єрами («Есть люди, которые 
просто даже финансово не могут позволить ими пользовать-
ся. Сколько людей живёт, можно сказать, как в катакомбах ка-
ких-то – без света, без воды, без газа, – и таких людей очень много, 
и у них просто нет возможности это себе сделать»).

Фокусування мешканців на власних економічних проблемах 
і, здебільшого, байдужість до політики режиму, пов’язані з про-
тиріччями в інформаційному забезпеченні громадян. Відпо-
віді респондентів на запитання «чи достатньо у вас інформації 
про згадані послуги у вашому населеному пункті? Звідки ви її от-
римуєте?» продемонстрували, що люди, які детально вивчають 
ситуацію і залучають джерела з інтернету, вважають, що в них 
(і суспільства загалом) недостатньо інформації. А люди, які орі-
єнтуються на місцеву пропаганду, чи взагалі на міські чутки 
та «розмови в маршрутках», вважають себе достатньо інфор-
мованими («Город слухом полнится»; «На рынок выходишь – на-
род разговаривает… Общаются и в маршрутке, и в городе… Си-
дят, допустим, дедушка с бабушкой…, и обсуждают что-то на 
полмаршрутки»). З меншості (8 осіб), яка задоволена інфопослу-
гами, 5 отримують новини з чуток, 2 – із телеканалів і вебсайтів 
«ДНР». Кореляція: серед 8 «проінформованих» більшість (6 осіб) 
задоволені змінами за останні роки.

З огляду на згадані фінансові й інформаційні бар’єри, про 
відсутність конкретної підтримки з «боку місцевої влади» 
заявили майже 4/5 опитаних – 16 із 21. Правда, половина з них 
відзначають, що не мали на меті звертатися за підтримкою до 
влади взагалі. Як приклади очікуваної ними підтримки люди на-
зивали гуманітарну допомогу Фонду Рината Ахметова («Ника-
кой. Вот когда Ринат Ахметов давал, вот… помощь, хоть какую- 



19

Жителі ОРДЛО про стан надання послуг «окупаційними адміністраціями»

то, раз в 40 дней, как говорится… Я один раз получила, а потом 
уже запретили, там что-то не так»), адміністративні послуги 
з Російської Федерації («Уже по большей части на Российскую 
Федерацию целятся, паспорта получают, “загранники”, вот уже 
на Украину так сильно особо никто не рвётся»), пенсійну допо-
могу й інші соціальні виплати з України («Многие пенсионеры 
не могут прожить на пенсию, поэтому они переходят на терри-
торию Украины. Там работают и международные фонды. Орга-
низации помогают»). Особливо про відсутність підтримки з боку 
влади заявляють люди молодшого віку.

Переважне незадоволення людей змінами в наданні послуг, від-
сутності допомоги та достатньої інформації про діяльність влади, 
однак, не завжди корелює із проукраїнськими настроями, чи про-
тестом щодо чинного стану речей. Схильність людей оцінювати 
власну ситуацію як «виживання», фокусування на економічній 
стороні справ у своєму місті не мотивує їх сконцентруватися на по-
літичному контексті навколишньої ситуації. Це відзначають і самі 
респонденти, які критично налаштовані проти України («Не то, 
чтобы прям умираем, но это не жизнь. Будем говорить так… Это 
выживание»), так і лояльні до української влади й незадоволені 
окупаційним режимом («Простой народ не замечает… пока рабо-
та есть – все будут молчать и никуда не будут обращаться»).

У ході опитування позитивно чи нейтрально налаштовані до 
України респонденти мали схильність порівнювати ситуацію з до-
воєнною, згадувати про пенсії та соцвиплати, які українська вла-
да продовжує платити, про втрачені торговельні марки («АТБ», 
«Ашан», «Олді») та сервіси («Нова Пошта», термінали, кредиту-
вання). Негативно налаштовані намагаються не згадувати про 
Україну, відмежовуватися як від «минулого», фокусуватися на 
проблемах «тут і зараз». Проте це не завжди означає прихильне 
ставлення до окупаційного режиму.

Фактично майже всі респонденти (19 осіб) бажають віднов-
лення можливості перетинати лінію розмежування ОРДЛО 
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з підконтрольними українській владі територіями. Абсолютна 
більшість (14 осіб) мотивують це тим, що люди мають бачити 
своїх родичів по обидва боки. Значущими для частини є також 
отримання пенсій і виплат, адміністративні, освітні послуги. 
Для декого (3 особи) – український патріотизм і право на віль-
не пересування.

Більше половини опитаних (12 осіб) зверталися, або знають про 
те, як зверталися їхні знайомі для отримання послуг, державної 
підтримки в Україні. Серед досвіду – отримання адміністративних 
послуг, медичної підтримки, поїздка за гуманітарною допомогою. 
Здебільшого говорять про позитивне враження від надання послуг 
в Україні. Критикують лише черги, особливо на контрольно-про-
пускних пунктах (далі – КПП). Відмічається ефективність «прозо-
рих офісів» для надання адміністративних послуг і медицини.

Розділилися думки респондентів щодо визначення мотива-
цій і можливостей української влади покращити ситуацію 
з послугами жителям окупованих територій. Значна частина опи-
таних (9 осіб) вважають, що українська влада може та хоче зміни-
ти ситуацію на краще, проте натрапляє на опір з боку «місцевої 
влади» на окупованих територіях (№ 18, ж., 22 р., студентка, Пер-
вомайськ): «Может украинская сторона и хочет сделать, но наша 
власть не даёт»). Низка респондентів пов’язують очікування на 
краще від української влади з теперішнім Президентом України 
Володимиром Зеленським.

Немало, до чверті опитаних (5 осіб), вважають, що Україна 
може, але не хоче покращувати ситуацію. Вони хотіли б відкрит-
тя на непідконтрольних Україні територіях банків для зручності 
пенсіонерів чи обладнання пунктів надання адміністративних 
і банківських послуг одразу на КПП.

Самоідентифікація з Україною, очікування від неї покращен-
ня послуг, незадоволення інформаційними послугами, що надає 
режим на непідконтрольних територіях Донбасу, майже в усіх 
випадках корелює у респондентів з усвідомленням відсутності 
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в «республіках» свободи слова. Серед респондентів (11 осіб), які 
висловили побоювання щодо репресій за висловлення власної 
думки, лише двоє вкрай негативно ставилися до української вла-
ди. Проте критично налаштовані люди вважають себе в меншості.

Натомість, серед людей, які вважають, що в «республіках» мож-
на вільно висловлювати власну думку про життя і проблеми 
людей, як і рівень послуг (10 з 21 особи) лише 2 ставилися до 
України лояльно (але й обережно-позитивно і до «республік»), 
решта – негативно налаштовані до України чи аполітичні. 

З урахуванням згаданих проблем рівень довіри людей до вла-
ди вважають залежним від кількості і якості послуг, які вона 
надала жителям абсолютна більшість опитаних – 18 респонден-
тів. Не всі учасники опитування погодилися дати конкретні оцін-
ки якості послуг і довіри до влади. Проте варто відзначити, що різ-
ко проросійські респонденти занижували оцінки владі України, 
тоді як навіть проукраїнські й аполітичні громадяни ставили за-
довільні та добрі оцінки «республіканській» владі, оцінюючи ре-
зультати її діяльності щодо надання послуг. Загальний стан яко-
сті послуг у своїх містах 4 респондентів оцінили на «четвірку», 
9 на «трійку», 3 на «двійку». Середньозважена оцінка – 3 бали. 
«Республіканська влада» отримала такі оцінки: 5 респондентів 
оцінили на «четвірку», 8 на «трійку», 3 на «двійку», 1 на «одини-
цю», 1 на «нуль балів»; середньозважена – 2,8 бали. «Місцеву 
владу» (міську та районну окупаційні адміністрації) 3 оцінили 
на «четвірку», 7 на «трійку», 5 на «двійку», 1 на «одиницю», 1 на 
«нуль балів»; в середньому – 2,6 бали. Довіра до «української 
влади» була оцінена в середньозваженому варіанті на 2,9 бали: 
1 на «п’ятірку», 4 на «четвірку», 5 на «трійку», 3 на «двійку», 1 на 
«одиницю», 1 на «нуль балів», 1 на «мінус п’ять». Порівняння цих 
оцінок досить показове.

Останні підсумували власні очікування та бажання, відповіда-
ючи на фінальне запитання «що б ви найбільше хотіли змінити 
в сфері надання послуг людям?». Хоча відповіді здебільшого були 
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унікальними, 5 респондентів висловилися про бажання доко-
рінної зміни політичної ситуації («змінити владу», «закінчити 
війну», «повернути Україну», «повністю докорінно змінити всю 
сферу», «повернути на довоєнний рівень»). Інші 5 респондентів 
згадали про необхідність покращення охорони здоров’я, розши-
рення амбулаторій, забезпечення їх кваліфікованими медиками, 
підвищення доступності медицини. Ще 5 людей вказували на ба-
жання кращого надання адміністративних послуг, поваги чи-
новництва «республік» до людей, меншого бюрократизму. Майже 
третина висловили бажання зменшення цін на продукти й по-
силення соціальної допомоги. Кілька людей вказали на необхід-
ність покращити стан транспорту. Кожен п’ятий вважає, що змі-
нювати потрібно всі сфери послуг для досягнення «нормального 
рівня життя». Є й такі, щоправда одиниці, хто не бажає змін («Как-
то уже идём по течению и всё обыденно и как-то не видишь ни в чём 
проблемы… Поэтому, как-то и менять ничего не хочется»).

Підводячи підсумки щодо послуг, яких бракує на окупованих 
територіях, респонденти особливо виділили надання правдивої 
інформації, якісну медицину, адміністративні та банківські по-
слуги, міжміський транспорт. Незважаючи на окремі негаразди 
(особливо на околицях великих міст), мешканці ОРДЛО скорі-
ше задоволені станом надання комунальних послуг, пов’язують 
справне постачання газу, води, електроенергії, вивезення сміття 
з діяльністю «влади республік». Абсолютна більшість мешканців 
не відчувають «підтримки республіканської влади», проте відсут-
ність цієї підтримки не є для них критичною причиною недовіри 
до неї. Обговорюючи запропоновані рішення проблем, які мог-
ла б забезпечити саме українська влада, мешканці здебільшого 
торкалися адміністративної та банківської сфери. Їхні пропо-
зиції: забезпечення відкриття КПП, полегшення контрольно-про-
пускного режиму, створення на КПП установ, які надаватимуть 
державні послуги та видаватимуть пенсії, створення рейсових 
автобусів від окупованих міст до КПП і відновлення роботи бан-
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ків для пенсіонерів. З Україною також пов’язують доступ до ефек-
тивнішої і доступнішої медицини й міжнародно-визнаних тор-
говельних послуг (поштових сервісів, інтернет-магазинів тощо). 
Занепокоєні проблемами інформаційної сфери респонденти 
також вказували на нестачу українського телебачення у біль-
шості людей, особливо пенсійного віку, які менше користуються 
мережею інтернет, інформаційну відрізаність людей, яку варто 
долати, відновлюючи аналогове телебачення. Спроба донести 
проукраїнську, альтернативну інформацію до мешканців краю 
може зіткнутися з істотною проблемою: люди, котрі отримують 
інформацію з телебачення окупаційного режиму або міських чу-
ток, вважають себе вже достатньо інформованими й не вмотиво-
вані шукати інші джерела.

Отже, світ життя людей і відносин із «місцевою владою» 
в  ОРДЛО і ставлення до влади української являє собою картину, 
повну суперечностей, ілюзій і страхів. Чи не головною характе-
ристикою цього світу щодо «людини звичайної» на непідкон-
трольних уже 7 років територіях Донбасу стає її звикання і при-
стосованість до реалій, конформізм. Він допомагає саме виживати, 
а ще є способом відчути себе хоч у якійсь, хай ілюзорній, безпеці.
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Г. Куровська

ДИТИНСТВО ТА ПОКОЛІННЯ  
У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННІ

Покоління та вікові групи  
в соціальній структурі, місце дитинства

Покоління є об’єктивно сформованою демографічною і культур-
но-історичною спільністю людей, об’єднаних віковими межами, 
і загальними умовами та досвідом функціонування у конкрет-
но-історичний період часу [3]. Членам покоління, за К. Ман-
геймом, притаманне однакове особливе «розташування» в істо-
ричній протяжності соціального процесу. Належність до певного 
покоління (за аналогією до класової належності) формує рамки 
й обмеження досвіду та специфічні типи мислення, спільні цілі та 
орієнтації (ентелехії поколінь). Зміна поколінь забезпечує зміну 
учасників культурного процесу та водночас, безперервну переда-
чу культурної спадщини [6]. Втім, варто відзначити, що (і це є од-
нією з точок критики концепції покоління в соціології) є значна 
гетерогенність груп у межах самого покоління (передусім за кла-
совими, расовими й етнічними ознаками), «розташування» інди-
відів і груп в історичній площині (під впливом суспільно-історич-
них змін) слід розглядати разом із «розташуванням» класовим, 
расовим, гендерним тощо [20]. Наряду з поколіннями, належність 
індивідів до яких є постійною, вікова структура суспільства пред-
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ставлена віковими групами, що водночас є соціальними формами 
(такими як, наприклад, «діти», «дорослі», «люди старшого віку»), 
які для індивіда є змінними, втім для суспільства – відносно ста-
лими [7]. З одного боку, належність до вікової групи визначає 
відносини підпорядкованості (між старшими та молодшими)1, 
а з іншого – солідарності представників однієї вікової групи [13]. 
Віковим групам приписуються певні суспільні атрибути або «ро-
льові моделі», що визначають їхнє місце та виокремлюють їх на 
фоні інших вікових груп [13, c. 29].

Водночас, дитинство досить часто розглядають як період, коли 
відбувається соціалізація і «підготовка» індивіда до входження 
в суспільство як «повноцінного дорослого» члена. З іншого боку, 
дитинство як соціальна форма (і структурна вікова група), і діти 
як категорія осіб – є у суспільстві перманентно, попри на те, що 
дитинство як культурно означена категорія змінюється історич-
но, а також може відрізнятись у різних суспільствах [18]. Так, ди-
тинство є періодом, через який проходять, формуючи певною мі-
рою через історичне (і не тільки) «розташування» свої ентелехії 
представники покоління, і водночас, воно є відносно постійною 
сталою суспільною формою, з особливими функціями та внут-
рішніми й зовнішніми відносинами. Загалом, підпорядкованість 
молодших вікових груп старшим (як і вплив «попереднього» по-
коління, окресленого в межах історичного досвіду, на прийдеш-
нє покоління), а також транзит індивіда з однієї вікової групи до 
іншої забезпечує відтворення наявного суспільного порядку [4].

Нові покоління (зокрема, коли вони переходять до категорії 
молоді – як соціально й економічно активної категорії), пере-
творюються у мобілізаційний ресурс суспільства, що зрештою 

1  Зокрема, це характерно для суспільств, у яких значущими є відносини 
спорідненості. Тоді як зазвичай такі відносини підпорядкованості є в сім’ї 
(зокрема, як інституті соціалізації), у таких суспільствах вони регулюють 
і позасімейні зв’язки (Eisenstadt S. N. From Generation to Generation: Age 
Groups and Social Structure. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1956. 357 с.).
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забезпечує його життєздатність. Як зазначає К. Мангейм: «По-
коління літнього і середнього віку може тільки передбачити 
характер прийдешніх змін, творчу уява цих поколінь можна ви-
користовувати для формування нової політики, проте новим 
життям житиме тільки молоде покоління» [5, c. 572].

Нерозв’язні конфлікти  
та їхні соціально-психологічні наслідки,  
конфліктні наративи в соціалізації

Особливого значення соціалізаційні процеси та взаємодії між по-
коліннями набувають у ситуаціях довготривалих і нерозв’язних 
конфліктів. Останні характеризуються тривалістю, жорстокістю, 
значною витратою ресурсів, неможливістю компромісних варі-
антів (конфлікти з нульовою сумою), проходженням через усі, 
зокрема «мирні» сфери життя суспільства й відсутністю віри сто-
рін у можливість досягнути ненасильницького вирішення [10]. 
Нерозв’язні конфлікти продукують функціональну соцієталь-
но-психологічну інфраструктуру [10]. Бар-Тал визначає три ос-
новні взаємопов’язані складові цієї інфраструктури: колективна 
пам’ять, етос конфлікту або колективні емоційні орієнтації [10]. 
Колективна пам’ять у її офіційному або ж популярному виглядах 
покликана зберігати і транслювати наративи про події наступ-
ним поколінням. Як зазначає Д. Бар-Тал: «… вона забезпечує соці-
ально побудований наратив, який має певне підґрунтя в подіях, 
але є упередженим, вибірковим і спотвореним так, щоби відпові-
дати сучасним суспільним потребам» [10, c. 37–52]. Колективна 
пам’ять у нерозв’язних конфліктах спрямовує погляд у минуле, 
тим самим відволікаючи від оцінки теперішнього та планування 
майбутнього. Окрім того, вона стає базою для формування спіль-
них емоцій, культурних символів і виправдання певних економіч-
них чи політичних рішень, стає основою для ідентифікації та для 
побудови «уявної спільноти» [10]. Етос конфлікту – це «відносно 
стійкий світогляд, що створює концептуальні рамки, які дозво-
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ляють людям організувати й осмислити тривалий контекст кон-
флікту, в якому вони живуть, і діяти задля його збереження або 
зміни відповідно до цієї точки зору» [11]. Етос конфлікту формує 
вісім тематичних уявлень: справедливість власних цілей (цілей 
ми-групи), делегітимізація опонента, віктимізація ми-групи, по-
зитивне уявлення про ми-групу, пріоритизація безпеки, патріо-
тизм, єдність перед спільним ворогом і представлення миру як 
кінцевої мети [10]. Ці вісім орієнтацій важливі для підтримання 
конфлікту та мобілізації групи, без зміни ж перших трьох – вирі-
шення конфлікту видається малоймовірним [10]. Наступним еле-
ментом соцієтально-психологічної інфраструктури конфлікту 
є колективні емоційні орієнтації, що грають роль «стимулятора, 
інтерпретатора, мотиватора, енергетизатора, режисера і контро-
лера різних соціально-психологічних процесів, пов’язаних з ди-
намікою нерозв’язного конфлікту» [10, c. 213]. Вони стають своє-
рідною ланкою між сприйняттям і мотивацією до конкретної 
поведінки [10]. Часом, певна емоція набуває не індивідуального 
характеру, а переживається від імені ми-групи. Коли конкретні 
емоції повторюються постійно та закріплюються у соціокуль-
турному просторі, формується передустановлена колективна 
емоційна орієнтація [10]. Бар-Тал виділяє такі критерії колек-
тивних емоційних орієнтацій: конкретна емоція переживаєть-
ся і виражається, часто з’являється у публічному дискурсі, при-
сутня в культурній продукції та освіті, пов’язана з колективною 
пам’яттю та впливає на прийняття рішень у цій групі [10, c. 224]. 
Наймолодші члени суспільства можуть переживати збройний 
конфлікт через безпосередній досвід насильства (потрапляли 
під обстріли, бачили їх, були поранені тощо) – дотичність до влас-
не подій конфлікту або опосередковано – через дотичність до 
інформації про конфлікт (через розповіді дорослих, інформацію 
зі ЗМІ, «символи конфлікту» (наприклад, присутність військо-
вих, появу меморіальних об’єктів тощо)) [16]. Контакт із етосом 
конфлікту,  колективною пам’яттю і  колективними емоційними 
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орієнтаціями відбувається у досить ранньому віці (а практично, 
одразу з початком соціалізаційних процесів). Засвоєння етосу 
конфлікту як уявлень і наративів, які підживлюють конфлікт, 
стає важливою часткою політичної соціалізації та відбувається 
через спостереження, пряме навчання (у родині та закладах осві-
ти) і пряме переживання конфлікту [16]. Уже в дошкільному віці 
діти стикаються та інтерналізують елементи етосу конфлікту 
та колективної пам’яті, пов’язаної з ним. Оскільки інформаційні 
впливи та контексти засвоєння інформації про конфлікт можуть 
відрізнятися, діти можуть формувати більш миролюбну – «го-
лубину», або більш радикальну та ворожу «яструбину» позицію 
щодо конфлікту та протилежної сторони в конфлікті [16]. Втім, 
на основі дослідження Ізраїле-Палестинського конфлікту, Д. Бар-
Тал, М. Насі й А. Даймонд зазначають, що навіть за умови ово-
лодіння особою миролюбнішого способу мислення вже в дещо 
старшому віці, стресові або загрозливі ситуації можуть запуска-
ти набуті в ранньому дитинстві уявлення асоційовані з етосом 
конфлікту [16].

Іще одним кутом зору, що допомагає прослідкувати вплив і пе-
ренесення подій конфлікту через дітей і молодь є концепція куль-
турної травми у її конструктивістському підході [2]. Травматична 
ситуація є станом напруги, пов’язаним із докорінними соціаль-
ними змінами [8]. Александер зазначає, що травма – це не лише 
(і не стільки) власне травмуюча подія, як «властивість, що при-
писується події за допомогою суспільства» і є невіддільною від 
його репрезентації [1]. Травмувальна подія може бути як цілком 
реальною, так і сконструйованою (наприклад, «травма, нанесена 
всій нації») [1]. Травма репрезентується і транслюється групами 
носіїв (як комунікативний акт) на ширшу аудиторію в окремих 
контекстах і «якщо досягається іллокутивний успіх, то члени цієї 
початкової спільноти виявляються переконані в тому, що вони 
були травмовані якоюсь винятковою подією» [1]. Домінуючий 
наратив дає відповіді на питання про природу болю (травмуваль-
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ної події), природу жертви, співвідношення групи-жертви з більш 
широкою аудиторією і про те, хто і наскільки відповідальний за 
конфлікт [1]. Процес означення (розгортання «спіралі означен-
ня») травми може опосередковуватися низкою соціальних ін-
ститутів (наприклад, релігією, культурним виробництвом, ЗМІ, 
наукою тощо) [1]. Травма, зокрема, комунікується і твориться 
відносно молодших поколінь (які стають аудиторією цього акту) 
і зрештою ідентифікують себе як частину віктимізованої групи.

Ще одним із можливих механізмів переживання колективного 
досвіду та перенесення його з покоління в покоління (особ ливо 
в контексті жорстоких конфліктів або злочинів) є явище колек-
тивної провини або ж колективної відповідальності. Колектив-
на провина виявляється у почутті провини / відповідальності за 
дії, вчинені групою, до якої належить особа, навіть за умови, що 
особа не причетна до цих дій [12]. Почуття колективної провини 
можливе в контексті уявних спільнот і пов’язане з позиціонуван-
ням ідентичності [11]. Окрім власне ідентифікації з ми-групою, 
позиціонування ідентичності включає асоційовані з ми-групою 
моральні права й обов’язки, означення того, що може чи не може 
бути сказано / зроблено з цієї позиції відносно належності до 
групи [9]. Колективна провина може бути прийнятою і припи-
саною [19]. Явище колективної провини поширюється і через 
зміну поколінь, найпоказовішим цьому є «німецька колектив-
на провина», щодо подій Голокосту й інших злочинів нацизму. 
Прийняття колективної провини на прикладі німецького наро-
ду, можна спостерігати й у другому і третьому поколіннях тих, 
хто був сучасниками Голокосту та Другої світової війни [9; 17]. 
Дослідники М. Воль і Н. Бранскомб (2004) зазначають, що яви-
ще колективної провини (як її переживання, так і приписуван-
ня) впливає і на відносини представників однієї групи з іншими 
(нагадування про те, що одного разу група була віктимізована 
підживлює покладання колективної провини на іншу групу в ін-
шій ситуації) [19]. Переживання і  приписування  колективної 
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 провини, особливо зважаючи на різні режими відкритості / про-
зорості інформації про ті чи інші діяння з боку різних груп (напр., 
політика організації / держави щодо визнання злочинів, скоєних 
її членами) є важливим механізмом перенесення уявлень, нара-
тивів і колективних емоційних орієнтацій щодо конфлікту в роз-
різі поколінь.

Висновки та наслідки  
в контексті конфлікту на сході України

Покоління переживає конфлікт і формує колективну пам’ять про 
події, специфічні легітимізувальні уявлення й емоційні орієнта-
ції, покоління, що слідує за ним, інтерналізує цю соцієтально-пси-
хологічну інфраструктуру в ранньому дитинстві, щоби згодом, 
якщо конфлікт не трансформується, відтворити її в наступному 
поколінні. Щоразу, у віковій структурі суспільства віднаходять-
ся діти – як мобілізаційний потенціал і потенційний ґрунт для 
відтворення наративів конфлікту, забезпечуючи перенесення 
й усталення конфліктного етосу і травми, пов’язаної з конфлік-
том. Водночас, із певної культурної єдності покоління по обидва 
боки «барикад» і солідаризації в рамках вікової групи, потенцій-
но можна знайти можливості для комунікації та пошуку порозу-
міння між представниками сторін конфлікту.

Конфлікт на сході України триває вже сім років. Цей час, звіс-
но, недостатньо тривалий для повної зміни покоління, проте та-
кий проміжок досить значний для, зокрема, процесу соціалізації 
осіб (співмірний із передшкільним періодом життя, періодом мо-
лодшої, середньої школи тощо). Увесь цей час, українські діти по 
обидва боки лінії розмежування (як на ПУТ так і НПУТ)2 узаємо-
діють із наративами щодо конфлікту, що покликані мобілізувати 
потенціал майбутньої молоді в досягненні цілей ми-групи. Така 

2  ПУТ – підконтрольні Уряду території та НПУТ – непідконтрольні Уря-
ду території.



31

Дитинство та покоління у збройному конфлікті та його відтворенні 

взаємодія може відбуватись як через особистий досвід, безпосе-
реднє спостереження і комунікативну пам’ять3 (безпосередній 
досвід, досвід близьких), так і через ЗМІ, зміст і практики фор-
мальної та неформальної освіти4 (тематичні лекції, долучення 
до коммеморативних практик тощо). 

Діти, представники прийдешнього покоління, на території 
України, що перебувають у контексті збройного конфлікту, мо-
жуть представляти різні категорії, відповідно до досвідів щодо 
конфлікту, які вони представляють: безпосередній / опосеред-
кований, перебування по той чи інший бік лінії розмежування, 
досвід переміщення. У цьому разі, назагал, діти по контрольо-
ваний урядом бік лінії розмежування «мають засвоїти» наратив 
про збереження єдності України та протистояння з Росією як во-
рогом, а на територіях ОРДЛО – про здобуття і збереження неза-
лежності новоутворених «республік», де антагоністом є урядові 
сили України. Ще однією важливою лінією є позиція молодого 
покоління Російської Федерації (яка визнається Україною сторо-
ною в конфлікті, щодо збройного конфлікту на сході України), що, 
зрештою, формуватиме підтримку чи засудження політики своєї 
держави, визначатиме власне місце та позицію щодо інших груп, 
пов’язаних із конфліктом. Важливо, що вкорінення і ретрансля-
ція уявлень, пов’язаних із етосом конфлікту, без їхнього перегля-
ду та переосмислення, потенційно можуть сприяти поглиблен-
ню розділення суспільства та пролонгації конфлікту з ризиком 
транс формувати його в нерозв’язний.

3  Як «неофіційну», усну складову колективної пам’яті 
4  Особливо показовим у цьому контексті є зростання кількості й активі-
зація діяльності дитячих мілітаризованих організацій позашкільної осві-
ти по обидва боки лінії розмежування (див.: EUCCI. Involvement of Children 
in Armed Formations During the Military Conflict in Donbass, 2016 (https://
jfp.org.ua/system/reports/files/80/uk/Justice_for_peace_in_Donbas_EUCCI_
Children_in_armed_formations.pdf)).
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БУТИ СУСІДАМИ: ІНТЕГРАЦІЯ  
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  

У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ

Р. Бичай

ІНТЕГРАЦІЯ ВПО В НОВІ ГРОМАДИ:  
ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) – нове явище та виклик 
для нашої держави й українського суспільства. Вимушене перемі-
щення місцевого цивільного населення всередині України та поза 
її межі спричинене військовою агресією та подальшою анексією 
Російською Федерацією (далі – РФ, Росія) української території Ав-
тономної Республіки Крим (далі – АР Крим, Крим) і початком во-
єнних дій на сході України в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей (далі – ОРДЛО). На сьогодні, з огля ду на масштаби 
внутрішньої міграції та тривалість конфлікту впродовж семи років 
залишається чимало невирішених питань щодо співпраці й інте-
грації ВПО з місцевим населенням у приймаючих громадах. Інте-
граційні виклики постали практично в будь-якій сфері співіснуван-
ня: економічній (працевлаштування, житло, виплата допомоги), 
культурній (цінності, мова, освіта, релігія), правовій (реєстрація 
статусу ВПО) тощо. У цьому дослідженні пропонуємо поглянути на 
актуальні проблеми інтеграції вимушених переселенців із місце-
вим населенням крізь призму політичної соціалізації.

Нашою метою є визначити рівень політичної соціалізації ВПО 
в новому середовищі проживання на основі аналізу національно-
го законодавства та практики співпраці, співіснування й інтегра-
ції вимушених переселенців із місцевим населенням  приймаючих 
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громад. Задля досягнення мети визначено такі дослідницькі 
завдання:

– запропонувати власне розуміння політичної соціалізації ви-
ходячи з контексту появи ВПО в Україні;

– визначити основні засоби політичної соціалізації ВПО;
– рекомендувати можливі варіанти покращення інтеграції ви-

мушених переселенців із місцевим населенням.
Проблема політичної соціалізації ВПО відобразилася у науко-

вих дослідженнях українських і зарубіжних авторів, що стало ме-
тодологічним підґрунтям нашої розвідки. Щоби всебічно дослі-
дити окреслену проблему використано системний підхід. Щоби 
досягнути поставленої мети і завдань застосовано комплекс за-
гальнонаукових і спеціально-наукових методів, а саме: статис-
тичний – для аналізу емпіричної інформації та визначення мас - 
штабу явища; порівняльно-правовий – для порівняння правового 
регулювання й особливостей побудови інституційних механізмів 
забезпечення прав ВПО; івент-аналіз – для розкриття загальних 
тенденцій, властивостей предмета через вивчення окремих ви-
падків; контент-аналіз – для вивчення документів. 

Необхідно розуміти визначення і масштаби цього явища. За-
кон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб» прийнятий, щоби врегулювати вимушене пересе-
лення саме після анексії Криму та початку воєнних дій в ОРДЛО 
та визначає ВПО як «громадянина України, іноземця, або особу 
без громадянства…, яку змусили залишити або покинути своє 
місце проживання у результаті або з метою уникнення негатив-
них наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації…» [9]. 

Згідно з даними Міністерства соціальної політики України на по-
чаток травня 2021 р. офіційно зареєстровано 1 млн 466 тис. 77 ви-
мушених переселенців [7]. З них 195 тис. 119 дітей, 392 588 осіб 
працездатного віку та 51 509 осіб з інвалідністю. Географія внут ріш-
ньої міграції нерівномірна: найбільше обліковано ВПО на підкон-
трольній українській владі території Донецької (513 тис. 158 осіб) 
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і Луганської (283 тис. 451 особа) областей і в м. Київ (164 тис. 32 осо-
би), найменше – в Тернопільській (2 тис. 163 особи), Рівненській 
(3 тис. 38 осіб), Волинській (3 тис. 124 особи) областях (див. 
Додаток 1). Проте є підстави вважати, що офіційна статистика 
не показує повного масштабу ситуації, оскільки чимала кіль-
кість вимушених переселенців із Криму й ОРДЛО мігрувала за 
межі України. Згідно з даними Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на початок 2021 р. найбіль-
ше з них шукають притулку в Росії [10]. Значна частина не розра-
ховує на допомогу держави або не планує повертатися та не ре-
єструє офіційний статус ВПО в межах Україні. Саме тому точну 
кількість вимушених переселенців встановити важко, оскільки 
відсутні статистичні дані.

Політична соціалізація як явище характеризується різнома-
нітністю тлумачень і корелюється відповідно до мети досліджен-
ня. «Короткий оксфордський політичний словник» надає визна-
чення політичної соціалізації (political socialization) – це «процес, 
завдяки якому люди набувають політичних поглядів і вартостей 
[…] усвідомлення з боку індивіда своєї статі й етнічної належнос-
ті передує всьому, що є політичним» [6, c. 525]. 

Щодо ВПО в Україні, пропонуємо в подальшому розглядати по-
літичну соціалізацію як процес входження індивіда в нове соціаль-
но-культурне середовище та побутову взаємодію з носіями від-
мінного світогляду, цінностей, політичних уподобань. Цей процес 
зводиться до сприйняття або несприйняття вимушеними пересе-
ленцями ідей, політичних цінностей і поглядів місцевого населен-
ня. Важливою є визначеність щодо глобальних парадигм, наявних 
в українському суспільстві. Зараз в Україні немає одностайної по-
зиції щодо таких питань: входження до політичних, економічних, 
військових союзів, ставлення до воєнних дій на сході України тощо. 
Часто виникають конфліктні ситуації з етнічних, конфесійних, 
лінгвістичних причин. Часто протилежними в переселенців і міс-
цевих мешканців є й політичні вподобання на внутрішній арені.
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Щорічні опитування громадської думки підтверджують зрос-
тання рівня політичної соціалізації та інтеграції ВПО. Більшість 
населення – 71 % – переконані, що більшість переселенців з Дон-
басу вважають себе громадянами України з такими самими пра-
вами й обов’язками, як у решти. Проте, значна частина україн-
ців – 20 % у цьому не впевнені, а на думку 8 %, ВПО не вважають 
себе такими громадянами України, як і решта. Серед чинників, 
які впливають на міру віддаленості приймаючого населення від-
носно вимушених переселенців, найбільш значущими є фактори 
освіти (що вона вища, то менша віддаленість). Особливо важли-
вим є те, що чинник рідної мови респондентів не має вирішально-
го впливу на готовність до взаємодії з переселенцями з Донбасу 
та Криму, більшість яких є російськомовними [11].

Одним із основних напрямів політичної соціалізації є участь 
у виборчому процесі. У рамках децентралізації в 2020 р. завершився 
процес створення об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). 
ВПО мають інструмент впливу на формування інститутів влади як 
на державному, так і на місцевому рівнях. Особливо це актуально 
у східних областях і м. Київ, де вимушених переселенців зареєстро-
вано найбільше, меншою мірою ВПО можуть впливати на виборчі 
позиції кандидатів у західних областях. Ця ситуація змушує полі-
тичні партії та кандидатів не обходити у своїх програмах проблеми 
ВПО та залучити на свій бік новий електорат. Проте не всі політич-
ні сили приділяють у своїх документах достатньо уваги пробле-
мам ВПО. Зараз парламентські партії «Слуга народу», «Опозиційна 
платформа – за життя», «ВО “Батьківщина”» лише підкреслили 
необхідність повернення і реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій. «Європейська солідарність» декларувала, що держава 
має надавати підтримку вимушених переселенцям; «Голос» дещо 
детальніше зупинився на важливості інтеграції ВПО в приймаючі 
громади та забезпечення статусу та прав, зокрема виборчих [8].

Вимушені переселенці повинні мати право брати участь у ви-
борах до органів місцевого самоврядування, де вони проживають 
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після переїзду. У цьому переконані переважна більшість україн-
ців (74 %). Проти виступають 14 % [4]. ВПО не мали змоги ско-
ристатися конституційним правом голосу на місцевих виборах 
і впливати на їхні результати до 2020 р., оскільки не могли змі-
нити місце голосування без зміни виборчої адреси. Цю пробле-
му розв’язано тільки із прийняттям нового Виборчого кодексу, 
який надав можливість вимушеним переселенцям змінити місце 
голосування без утрати статусу ВПО. Проте дані Держреєстру ви-
борців наштовхують на думку, що вимушені переселенці не заці-
кавлені впливати на формування органів місцевого самовряду-
вання у нових для себе громадах. Згідно з ними в період із 1 липня 
2020 р. по 9 лютого 2021 р., зареєстровано 109 тис. 852 звер-
нень виборців щодо зміни виборчої адреси в розрізі територій 
України, з них 49 тис. 470 звернення – з одного регіону в інший 
і 60 тис. 382 звернення – у межах регіону [5]. Якщо протиставити 
ці дані кількості вимушених переселенців старших за 18 років – 
маємо сказати, що дуже незначна частина зацікавлена в реаліза-
ції свого права на участь у виборах. Такий абсентеїзм ВПО знижує 
рівень політичної соціалізації у приймаючих громадах.

Значно ефективніші показники – у сфері освіти. Політичні по-
гляди індивіда безпосередньо формуються у процесі здобуття 
освіти. Чимало студентів кримських, луганських, донецьких за-
кладів вищої освіти продовжили своє навчання в університетах 
різних регіонів України. Яскравим прикладом є Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса, який переїхав до Ві-
нниці. На його базі проводяться конференції, форуми присвячені 
питанням безпеки, проблемам окупованих територій, їхньої де-
окупації та подальшої реінтеграції в складі України. До прикладу, 
одним із таких став міжнародний молодіжний форум «Безпечна 
і стабільна Європа: погляд молоді» [1]. Також не виникає проблем 
із прийняттям до закладів середньої освіти дітей вимушених пе-
реселенців за місцем фактичного проживання, яке підтверджує 
довідка про взяття на облік ВПО. 
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Рівень політичної соціалізації визначається ставленням міс-
цевого населення до прибулих переселенців. Експерти спостері-
гають двояке ставлення до переселенців зі сходу: з одного боку, 
спостерігається прагнення місцевої громади надати максимум 
допомоги, з іншого – виникають конфліктні ситуації, які фор-
муються на психологічному, емоційному рівні. З початку війни, 
особ ливо серед населення західних областей, побутує думка, що 
чоловіки-переселенці працездатного віку пересиджують воєнні 
дії подальше від війни, тоді як їхні земляки гинуть. У побутових 
розмовах на соціально-політичні теми згадується відома теза, 
«продукт» політтехнологів: «Донбас багато років годував Украї-
ну», яка провокує конфліктні ситуації. До того ж, саме переселен-
ців звинувачують у зростанні криміногенної ситуації в регіоні. 
Такі негативні явища ускладнюють інтеграцію ВПО з місцевим 
населенням [3, с. 199–216]. Негативні наслідки на процес політич-
ної соціалізації ВПО у приймаючі громади мають політичні тех-
нології, які раніше застосовували політичні сили, щоби поділити 
українське суспільство. Однією з таких є штучне твердження про 
«поділ українців на три сорти», яке з’явилося під час президент-
ських виборів 2004 р. і мало на меті розпалити міжрегіональні су-
перечності, розколоти українське суспільство на національному 
та культурному рівнях. Його негативні наслідки в українському 
суспільстві спостерігаються до сьогодні.

З іншого боку, успішній інтеграції ВПО у приймаючі громади 
сприяють ініціативи міжнародних організацій, неурядових і во-
лонтерських рухів в Україні. Організація з безпеки та співробітни-
цтва в Європі (далі – ОБСЄ) послідовно забезпечує інформаційну 
підтримку ВПО, висвітлюючи проблеми цієї категорії населення 
на міжнародному та національному рівнях. Держава несе окрему 
відповідальність перед вимушеними переселенцями. Уважаємо 
правильним і показовим рішенням української влади включити 
представників ВПО в переговорний процес у складі української 
делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську. Органи 
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місцевого самоврядування стали площиною, де вимушені пере-
селенці можуть реалізуватися як ефективних суб’єктів політич-
ної діяльності. Від початку воєнних дій започатковано низку во-
лонтерських ініціатив, які допомагають переселенцям швидше 
інтегруватися. Загалом в Україні нараховується понад сімдесят 
громадських організацій, які розв’язують проблеми ВПО [2]. 

Отже, політичну соціалізацію ВПО в Україні ми розуміємо, як 
надбання прибулою особою політичних знань, цінностей, пове-
дінки, політичної культури, що є типовими для громади її пере-
бування. В Україні переселенці зі сходу України та Криму обира-
ють місце переселення переважно недалеко від свого дому, тому 
культурний, ціннісний виміри є не радикально іншими. Різкіші 
відмінності спостерігаються в західних областях. Так, політична 
соціалізація – це двосторонній процес, найефективнішими її за-
собами вважаємо: освіту, участь у виборчому процесі, взаємодію 
із громадськими організаціями.

На жаль, на сьомому році від початку досліджуваного проце-
су, ми не бачимо успішної інтеграції вимушених переселенців 
у приймаючі громади, що створює передумови для подальших 
розвідок. Одним із механізмів вирішення цього питання реко-
мендуємо регулярне проведення діалогу в рамках форумів, кон-
ференцій, круглих столів. Уважаємо, що спілкування є першо-
черговим необхідним кроком. Очевидно, що старше покоління 
вимушених переселенців менше розглядає політичну соціалі-
зацію як важливий інтеграційний аспект і готове брати участь 
у таких заходах. З іншого боку, держава має сприяти цьому та за-
початкувати просвітницькі, інформаційні, освітні проєкти, ви-
робити і запропонувати чітку програму інтеграції ВПО. Сьогодні 
подальша доля вимушених переселенців і далі суттєво залежить 
від їхньої самоорганізації та співпраці з місцевими мешканцями 
в напрямі спільного розуміння політичних ідей, цінностей і по-
літичної культури.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Рис. 1. Інформація про облік внутрішньо переміщених осіб станом  
на 5 травня 2021 р. Міністерство соціальної політики України 
(https://www.msp.gov.ua/news/19998.html).
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А. Сичова

ПЛАТФОРМИ СПІВПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ І 
 ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ВПО  

ТА МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ

Класичні конференції, партнерства та політичні мережі посту-
пово замінюються новою категорією – платформа співпраці. 
Остання набула популярності завдяки успішним технологічним 
інструментам на кшталт «Apple iPhone», а також інноваціям із 
відкритим вихідним кодом (open source innovation) або крауд-
сорсингу. З IT-сфери термін «платформа» поступово перейшов 
до політичного простору, про що свідчать, наприклад, Європей-
ська платформа боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією 
або Платформа управління FramingNano. 

Платформи співпраці вже визнані успішною стратегією роз-
в’язання проблем у таких питаннях, як надання гуманітарної 
допомоги [10], сільськогосподарські інновації [9], регіональна 
економіка [4] і сталий розвиток [11]. Займаючи особливу нішу 
в системі управління, платформи спрямовані на фасилітацію 
та регулювання відносин співробітництва між максимальною 
кількістю стейкголдерів. Аналогічно багатосторонній ринко-
вій платформі «Uber», платформа співпраці здатна зіграти роль 
своєрідного «мета-простору» у політиці, об’єднавши всі зацікав-
лені сторони у спільному прагненні знайти розв’язання локаль-
ної проблеми.
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Попри пул академічних робіт щодо співпраці за участю зацікав-
лених сторін, у політологічній літературі платформи в ролі меха-
нізмів каталізації спільного планування практично не згадуються. 
Важливим винятком серед наукових робіт, присвячених аналізу 
платформ співпраці, слугує стаття С. Намбісана [8]. Використову-
ючи критерій функціональності, учений розрізняє три типи плат-
форм, а саме: дослідницькі платформи для формулювання спіль-
ного бачення проблеми; експериментальні платформи з метою 
вивчення і попередньої оцінки можливих рішень і сценаріїв роз-
витку подій та платформи реалізації, що сприяють застосуванню 
спільних зусиль для імплементації розроблених рішень.

На думку дослідника К. Сіборра, суть концепції платформи по-
лягає у «створенні стабільної структури для забезпечення більш 
гнучкого режиму управління» [3, c. 103], який із часом адаптуєть-
ся до нових можливостей або мінливих умов. Щодо авторської 
позиції, то під платформами співпраці авторка розуміє структу-
ру адаптивного управління як синтез формальної інституції та 
неформальних комунікацій, спрямованих на формування / реор-
ганізацію проєктів із появою додаткових ресурсів або проблем.

Визначення К. Сіборра дає змогу виділити кілька характерис-
тик платформ співпраці. По-перше, вони забезпечують фунда-
мент, за допомогою якого можуть бути організовані інші різно-
види спільної діяльності. По-друге, структура платформ відносно 
стабільна в часі, проте дії, які виконують за її посередництвом, 
можна реорганізувати й підкоригувати. По-третє, платформа 
є не просто пасивною опорною конструкцією, а й полегшує ре-
конфігурацію процесів. Отже, платформи створюють простір для 
фасилітації взаємодії стейкголдерів через обмін інформацією та 
ресурсами, створюючи стандартизовані технологічні інтерфей-
си або комунікаційні форуми.

Як зазначають М. Янссен і Е. Естевес, «ідея платформи полягає 
в тому, щоби створити спільноту однодумців і, тим самим, знизити 
транзакційні витрати, надавши певний рівень контролю користу-
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вачам» [6, c. 5]. Але в цьому і криється проблема. Покликаючись на 
платформи електронного уряду, дослідники визнають, що «жор-
сткий контроль може налякати учасників співпраці, тоді як занад-
то демократичний контроль може призвести до анархії» [6, c. 6].

Еволюційність також є однією із властивостей платформ, зва-
жаючи на їхню потребу адаптуватися до мінливих умов. Взає-
мозв’язок між відкритими цілями й еволюційністю платформи 
можна побачити на прикладі адаптації партнерств у сфері охо-
рони здоров’я. Дослідник А. Чідл [2] проводить відмінності між 
партнерствами, які займаються конкретними питаннями, і парт-
нерствами з узагальненими цілями (на кшталт поліпшення здо-
ров’я нації). Дослідження виявили, що партнерство з ширшими 
цілями має тенденцію з часом розширюватися, залучаючи до-
даткові зацікавлені сторони до розробки нових проєктів, тоді як 
партнерства, спрямовані на розв’язання конкретних проблем, із 
плином часу звужуються і перетворюються на професійні клуби. 
Проте, як зазначає С. Недерлоф, «вельми проблематично спро-
єктувати систему управління, де замість свідомо прогнозова-
них результатів доводиться постійно змінювати критерії оцінки 
у процесі налагодження співпраці» [9, c. 14].

Платформи співпраці здатні забезпечити багаторівневе посе-
редництво між локальними проєктами та національними / між-
народними ресурсами. Щоправда, подібне вертикальне посеред-
ництво може виявитися складним завданням. Так, І. Деспортес 
описує політичні й інституційні обмеження, з якими зіткнулася 
платформа співпраці в Кейптауні, для розв’язання проблеми по-
веней. Платформа успішно налагодила співпрацю між місцевими 
жителями, але «не змогла винести проблему повені на порядок 
денний офіційних осіб і чиновників, які опинилися за межами ці-
льової групи» [5, c. 79]. Тому низка платформ спершу прагнуть 
роз в’я за ти проблему залучення політиків до своїх ініціатив. 
Наприклад, перш ніж розпочати кампанії боротьби з дитячим 
ожирінням, платформа EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des 
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 Enfants) мобілізувала підтримку понад 500 зацікавлених сторін 
на національному та місцевому рівнях у шести країнах (Франція, 
Бельгія, Іспанія, Греція, Австралія і Мексика). Тобто платформи 
співпраці беруть на себе роль, яку В. Медд і С. Марвін називають 
«стратегічними посередниками» [7, c. 321], розсуваючи межі роз-
поділеної дії, подібно до політичних мереж.

Серед прикладів таких «опорних організацій» варто навести 
платформу CTC (Coral Triangle Center), програма забезпечення 
виняткової морської різноманітності. Сформована в результаті 
співпраці міжнародної екологічної неурядової організації «Na-
ture Conservancy» й уряду Індонезії, її діяльність зосереджена на 
створенні захищених морських районів в окресленому регіоні 
(МОР). Або платформа «East Africa Dairy Development» (EADD) 
виступає в ролі платформи сільськогосподарських інновацій із 
метою просування малого молочного виробництва в Кенії, Тан-
занії та Уганді. Програма являє собою консорціум, який склада-
ється з «Heifer International», Міжнародного науково-дослідного 
інституту тваринництва (ILRI), «Technoserve», «African Breeders 
Services Total Cattle Management Limited» і Всесвітнього центру 
агролісоводства за фінансування Фонду Гейтсів. Платформа 
об’єд нує молочних фермерів і ключових зацікавлених сторін за-
ради розширення ринку молочної продукції у Східній Африці та 
підвищення рівня життя місцевих фермерів.

У кожному прикладі сприяння співробітництву є основним 
інструментом політики, що використовується для досягнення 
загальних цілей. І в кожному разі розподілене співробітництво 
полегшується, дозволяючи зацікавленим сторонам підключати-
ся до модульних інституційних інтерфейсів, сконфігурованих із 
урахуванням локальних потреб і умов.

Проте посередницька роль платформ у встановленні правил 
проєктування для учасників можуть різнитися залежно від типу 
вузлів взаємозалежності, який переважає. Платформи співпраці 
демонструють два типи взаємозалежності: вертикальна (між 
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платформою та її складовими, тобто учасниками, союзниками, 
постачальниками тощо) та горизонтальна (між самими елемен-
тами). Виходячи з критерію вузлів взаємозалежності, К. Анселл 
і Е. Геш розрізняють такі види платформ співпраці:

– платформи знань. Передбачають сильну вертикальну вза-
ємозалежність між платформами та їхніми складовими. Вони 
виконують функцію центру обміну інформацією, збираючи від-
повідні знання від тристоронніх учасників і поширюючи їх серед 
зацікавлених сторін шляхом зворотного зв’язку [1, c. 12]. Міжна-
родне агентство з атомної енергії (далі – МАГАТЕ), наприклад, 
сприяє створенню національних платформ знань у галузі ядер-
ної безпеки через формування відповідної віртуальної платфор-
ми обміну довідковою інформацією. Такі платформи можуть слу-
гувати національним, регіональним і глобальним стейкголдерам 
у ролі авторитетного джерела даних, яке підтримується безпосе-
редньо державами-членами МАГАТЕ. Українським аналогом мо-
жуть бути ініціативи ГО «Десяте квітня» (м. Харків, Дніпро) щодо 
висвітлення питань захисту інтересів ВПО або спорадична роз-
силка запрошень зацікавленим сторонам від імені Українського 
фонду соціальних інвестицій із метою реалізації програми спри-
яння працевлаштуванню ВПО та місцевих мешканців; 

– бенчмаркінг-платформи збирають інформацію щодо ре-
зультативності діяльності національних урядів, чим створюють 
вимоги до звітності своїх учасників для поліпшення результатів. 
Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – 
ОЕСD) широко використовувала бенчмаркінг як стратегію заохо-
чення, щодо поліпшення національних показників. В українсько-
му просторі зазначений контекст наявний у діяльності Української 
Гельсінської спілки з прав людини (далі – УГСПЛ) та аналітичного 
центру CEDOS, які регулярно проводять круглі столи в аспектах 
реалізації державних ініціатив, зокрема житлових питань ВПО. 

Платформи стандартизації або сертифікації створю-
ють чіткі правила проєктування і встановлюють стандарти, які 
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учасники взаємодії добровільно приймають. Наприклад, Морсь-
ка піклувальна рада (далі – MSC) є інституцією сертифікації роз-
витку сталого рибальства, що встановлює стандарти, принципи 
та показники ефективності відповідної галузі. MSC розуміє роз-
роблені стандарти як орієнтири, що відображають передовий 
міжнародний досвід якісного управління рибальством. Варто 
згадати «Wild4Life», яка створює базові основи системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості для країн Африки. 

Франчайзингові платформи орієнтовані на створення базо-
вих структур / технологій управління співпрацею за допомогою 
механізму відтворення в різних локаціях [1, c. 14]. Такі платфор-
ми, контролюючи дизайн базового інтерфейсу для управління 
співпраці та циклічно повторюючи його, сприяють розширен-
ню масштабів співробітництва. Так, платформа EPODE просуває 
базову технологію соціального маркетингу, на основі якої орга-
нізовуються локальні кампанії проти ожиріння; CTC просуває 
концепцію співпраці навколо основного модуля морського запо-
відника; EADD відтворює базову концепцію «хаба» в різних фер-
мерських спільнотах.

Мобілізаційні платформи орієнтовані на фасилітацію реци-
прокного обміну між зацікавленими сторонами, хоч їхня посеред-
ницька роль за умов вертикальної координації дій є вельми обме-
женою. Наприклад, «Global Hand» під керівництвом «Crossroads 
Foundation» описує себе як простір для узгодження доступних 
донорських ресурсів із гуманітарними потребами суспільства. 
В Україні таким субмайданчиком може виступити новостворена 
Платформа за правові реформи для ОГС, яка залучила 19 громад-
ських організацій до проведення понад 10 адвокаційних кампа-
ній і продовжує розширювати географічний і галузевий контек-
сти. Отже, вузли взаємозалежності між елементами платформи 
співпраці в комбінації з її відмінними властивостями призводять 
до актуалізації різних сполучень і функцій під час реалізації посе-
редницької функції між локальними стейкголдерами.
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Висновки. Поступово на зміну локально-реактивному бачен-
ню приходить усвідомлення управління співпраці як проактив-
ного інструменту політики, що може бути використаний у ши-
рокому масштабі за допомогою логіки запозичення місцевого 
контексту й синтезу з національними інтересами. Являючи собою 
постійно діючі структури, на основі яких можуть бути побудовані 
більш гнучкі інституції, платформи можуть бути реорганізовані 
задля задоволення мінливих потреб. Проте деякі платформи ві-
діграють більш каталітичну роль у створенні спільних узаємодій 
між стейкголдерами. Подібна варіативність залежить від цілей 
управління співпраці, очікуваних результатів і вузлів взаємо-
залежності, які безпосередньо впливають на ступінь контролю 
з боку платформи.

Низка досліджень також показує, що міжсекторальне парт-
нерство може мати неоднозначні результати. Так, стейкголдери 
екологічних партнерств відзначають зрушення у розв’язанні де-
яких серйозних проблем, тоді як зацікавлені сторони партнерств 
важкої промисловості побачили появу додаткових ризиків [10]. 
Однією з причин такого розриву є формулювання цілей спів пра ці 
в контрпродуктивному напрямку, що загрожує «зсувом балансу 
сил у вирішенні питань державної політики» [3, c. 190] на ко-
ристь одного з учасників співпраці.

У контексті становлення платформ співпраці в Україні варто та-
кож звернути увагу на спорадичне висвітлення спільних проєктів 
медіа-засобами, виключно епізодичне залучення представників 
держсектора до відповідних громадських ініціатив, орієнтування 
на фінансування зовнішніх стейкголдерів, а також дефіцит нави-
чок щодо спільного розв’язання локальної проблеми. Тож тема-
тика платформ співпраці перспективна не лише з позиції поглиб-
лення теоретичного базису таких наукових питань, як державне 
управління або інтерактивне багатостороннє партнерство, а й із 
позиції практиків, які прагнуть отримати реальні результати.
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О. Ткаченко

ШЛЯХИ ПОРЯТУНКУ ГРОМАДЯНУКРАЇНИ  
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Вступ. З 2014 р. є, а з 2018 р. активно порушується теза припини-
ти війну на сході України будь-якими засобами, адже по той бік 
лінії бойових дій – люди, які від неї страждають. Ця теза просува-
ється або задля отримання підтримки тих, хто співчуває людям 
по той бік фронту, або щоби припинити війну на вигідних собі 
та своїм партнерам умовах, як проросійськими партіями в Укра-
їні, перш за все «Опозиційною платформою – За життя», один із 
лідерів якої В. Медведчук сам прагне стати посередником у при-
пиненні цієї війни задля власної вигоди та вигоди свого кума 
В. Путіна. Однак, коли отримуєш дані, що по той бік фронту від 
бойових дій дійсно страждають люди, законослухняні громадяни 
України, що перебувають там не за власною волею, підіймаєть-
ся питання, а чи не потрібно державі Україна піти заради їхнього 
порятунку на поступки? І чи не варто іншим громадянам України 
підтримати це, аби підтримати тенденцію, що держава Україна 
не кидає своїх громадян у біді, й не кине і їх, коли це їм буде по-
трібно? Який вигідний Україні та її громадянам вихід із цієї без-
виході і як це пов’язано з внутрішньо переміщеними особами? 
Спроби відповіді на ці питання наведені у нашому матеріалі.

Виділення нерозв’язаних частин проблеми. Нерозв’язаною 
і неперевіреною в інших дослідженнях частиною досліджуваної 
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проблеми, є погляд на співпрацю з ВПО з її перспектив стати при-
йнятним шляхом для України та українців врятувати співгрома-
дян із ОРДЛО від війни. 

Мета. Проаналізувати політику співпраці з ВПО щодо перспек-
тив стати прийнятним шляхом для України й українців урятува-
ти своїх співгромадян із окупованих територій від війни. За на-
явності й можливості таких перспектив, визначити їх і способи 
їхнього досягнення.

Завдання
1. Окреслити наявні шляхи порятунку громадян України з ОРДЛО 

від війни.
2. Перевірити на прийнятність для України та більшості її гро-

мадян шлях такого порятунку через співпрацю з ВПО у порів-
нянні з іншими подібними шляхами. 

3. Окреслити перспективи реалізації співпраці з ВПО як при-
йнятного шляху для України й українців урятувати своїх 
спів вітчизників з ОРДЛО від війни в разі його встановлення 
як такого після перевірки.

Перемістити війну від людей:  
очевидний, але неправильний шлях

Як заявляють чимало політичних діячів, очевидний шлях при-
пинити війну: домовитися з її ініціаторами. Припинити війну 
безпосередньо в її регіоні, перемістити її від людей там. Тобто, 
домовитися з Російською Федерацією (далі – РФ) та її утворення-
ми-маріонетками на окупованих територіях Луганської та Доне-
цької областей, т. зв. Луганською та Донецькою народними респу-
бліками (ЛНР і ДНР або ЛДНР). А оскільки самі вони не виявляють 
бажання домовлятись, то потрібно стимулювати їх поступками. 
Поступками, на які Україна та її громадяни нібито можуть піти 
заради порятунку своїх співвітчизників.

Аби встановити, чи є доцільність в уже окресленому шляху по-
рятунку від війни, потрібно визначити сутність указаних посту-
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пок. В офіційно зафіксованому вигляді з урахуванням побажань 
РФ і ЛДНР їх зафіксовано у Мінських угодах. Конкретно в «Прото-
колі за наслідками консультацій Тристоронньої контактної групи 
щодо спільних заходів, спрямованих на імплементацію мирного 
плану Президента України Порошенка П. О. та ініціатив Прези-
дента Росії Путіна В. В.» (т. зв. «Мінський протокол») від 5 вересня 
2014 р. і «Комплекс заходів з виконання Мінських угод» (далі – 
«Комплекс») від 12 лютого 2015 р., підписані офіційними пред-
ставниками України – Л. Кучмою, Росії – послом РФ в Україні на 
той момент М. Зурабовим, спеціальною представницею голови 
ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мир-
ного плану на Сході України Г. Тальвіяні, а також фактичними 
лідерами ДНР і ЛНР на той момент – О. Захарченком та І. Плот-
ніцьким. Серед основних пунктів, які вказують на необхідність 
поступок у бік РФ і ЛДНР для припинення війни, потрібно відзна-
чити деякі. А саме, згідно з «Протоколом»: «прийняти закон про 
недопущення переслідування та покарання осіб у зв’язку з поді-
ями, які мали місце в окремих районах Донецької та Луганської 
областей України» (далі –  ОРДЛО)» «прийняти програму еконо-
мічного відродження Донбасу та відродження життєдіяльності 
регіону» [12]. А також, згідно з «Комплексом»: «помилування та 
амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслі-
дування і покарання у зв’язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО», 
«участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів 
органів прокуратури та судів в ОРДЛО», «держава надає соціаль-
но-економічну підтримку розвитку  ОРДЛО», «створення загонів 
народної міліції за рішенням місцевих рад із метою підтримання 
суспільного порядку в ОРДЛО», «питання, що стосуються місце-
вих виборів будуть обговорюватися і узгоджуватися з представ-
никами ОРДЛО» [8].

Встановити, чи можливі будь-які поступки, можна через про-
гнозування їхніх наслідків. Конкретно, що держава Україна та її 
громадяни надаватимуть за власний рахунок представникам 
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ОРДЛО величезні ресурси та повноваження. І як із найбільшою 
ймовірністю вони їх використають? А як можуть використову-
вати ресурси й повноваження представники злочинних угрупо-
вань? Як може використовувати їх нинішній голова ЛНР Л. Пасіч-
ник, який брав участь у контрабанді вугілля, у листопаді 2017 р. 
військовим переворотом усунув від влади свого попередника, 
у червні 2020 р. силою придушував протести незадоволених шах-
тарів і здійснив іще чимало подібного? Не для блага громадян 
України на контрольованих ним територіях, а для лише подаль-
шого нарощення власних повноважень і ресурсів! Але хіба може 
такий обратися на місцевих виборах, які, згідно з «Комплексом», 
мають відбутися за міжнародним спостереженням від ОБСЄ? 
Якщо він отримає амністію згідно з цим же «Комплексом», то і за-
конних перешкод йому це зробити не буде! А більшість місцевого 
населення в ОРДЛО, яку Л. Пасічник з 2017 р. схиляв маніпуляція-
ми та силою у бік лояльності собі, скоріше за все вибере його і на 
прозорих виборах. Тож Л. Пасічник зможе обратися у структури 
місцевої влади! І не надавати такому й подібним на цих посадах 
ресурси та повноваження Україна не зможе, адже для отримання 
всіх бажаних поступок від РФ і ЛДНР вона мусить надати їм по-
ступки до кінця, на інший варіант вони нічого не нададуть у від-
повідь. Чи можливі для України й українців такі поступки? Ні, бо 
неможливі для будь-кого поступки, що підривають його існуван-
ня. Існування України й українців, яке і так економічно зубожіле, 
із діркою недофінансування в бюджеті 215,5 млрд грн [1], щоби 
видавати ще купу грошей бандитам на власне збагачення. Іс-
нування України й українців, яке й так переповнене свавіллям 
влади і зловживання владними повноваженнями у їхній бік, аби 
надавати цю владу іще більшим свавільникам. Існування, яке 
буде просто підірвано такими діями. Порятунок від війни части-
ни громадян України таким шляхом неможливий, адже підриває 
існування України й усіх її громадян! Але це не значить, що він 
неможливий загалом. Просто треба знайти інший.
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Забрати людей від війни: правильний шлях. Очевидний шлях 
часто неправильний. Але де один шлях розв’язання проблеми, 
завжди є інший. Якщо можна перемістити війну від людей, то 
можна й перемістити людей від війни. А який шлях переміщен-
ня людей із ОРДЛО від війни? Так зване внутрішнє переміщення.

Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є, згідно зі ст. 1 За-
кону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб» «громадянин України, іноземець або особа без 
громадянства, яка перебуває на території України на законних 
підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити своє місце проживання з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру» [4]. На 5 трав-
ня 2021 р. в Україні, згідно з Єдиною інформаційною базою про 
внутрішньо переміщених осіб, таких зафіксовано 1 466 077 осіб. 
Це громадяни України, які вимушено покинули місце проживан-
ня на територіях Криму чи ОРДЛО після їхньої окупації, через 
небезпеку їхньому життю через бойові дії і свавілля окупацій-
них влад, і перебувають на територіях, контрольованих урядом 
України. Вони не є під загрозами від війни, й українці через це 
в більшості хвилюються за їхні життя не більше, ніж за своє. Тоб-
то внутрішнє переміщення осіб – теж шлях порятунку громадян 
України з ОРДЛО від війни! Як уможливити масове внутрішнє 
переміщення осіб із ОРДЛО? І чи поступки заради цього при-
йнятні для України та інших її громадян?

Тобто слід встановити, які поступки має зробити Україна для 
своїх громадян з ОРДЛО для того, щоб вони переїхали з окупованих 
територій. Це можна зробити через встановлення власних потреб 
таких громадян за результатами надійних соцопитувань із ВПО 
та мешканцями ОРДЛО. Такими є дані опитувань, на основі яких 
складений останній «Звіт Національної системи моніторингу си-
туації з внутрішньо переміщеними особами» від червня 2020 р. 



58

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади  

Ці дані такі: «20 % респондентів були ідентифіковані як ВПО, 
котрі повернулися та проживають на територіях, не контрольо-
ваних урядом (ТНКУ). … Головними причинами повернення на 
ТНКУ стали можливість жити у власному житлі і не сплачувати 
орендну плату (91 %) та родинні зв’язки (31 %)» [7, с. 39] [4]. [A5] 
Додаткових точних даних щодо потреб безпосередньо ВПО не-
має. Однак, є дані ґрунтовно проведеного опитування осіб, які пе-
ретинали лінію розмежування з ОРДЛО через контрольні пункт 
в’їзду-виїзду 4–23 березня 2019 р. Такими особами в більшості 
були або ВПО, що тимчасово переміщалися в ОРДЛО з особистих 
потреб, або мешканці ОРДЛО зі схожими потребами. І ось які по-
треби були в них зафіксовані: «Другим великим блоком проблем 
опитуваних йдуть такі соціального та правового характеру. 25 % 
громадян, опитаних на КПВВ, важко утримувати свої родини, 
23 % мають складнощі з отриманням медичної допомоги, 16 % 
і 14 % вказують на труднощі з пошуком роботи й отриманням 
справедливої зарплати» [13]. На основі цих даних можливо вста-
новити для ВПО одними з головних проблем забезпечити собі 
переміщення є матеріальні, зокрема доступність коштів і мож-
ливостей для забезпечення себе житлом за цього переміщення. 
І за неможливості розв’язати цю проблему чимало з них поверта-
ються до ОРДЛО на постійній основі.

Тож ці матеріальні проблеми заважають населенню з ОРДЛО 
переміщенню в інші регіони України на постійну основу незалеж-
но від бажання до цього. І чи є прийнятним для України й україн-
ців шлях піти на поступки своїм співгромадянам ВПО у цьому пи-
танні й економічно допомогти їм розв’язати свої проблеми, аби 
розв’язати проблему порятунку їх війни? З правової точки зору 
абсолютно. Оскільки, така економічна допомога буде надавати-
ся тільки на підконтрольних уряду територіях, а значить цілком 
може надаватися за дотриманням усіх правових процедур і з пе-
ревіркою на законослухняність усіх, кому надається і за відмо-
вою в допомозі істотним правопорушникам (а останніх за сім ро-
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ків влади ЛДНР і співпраці з ними широких кіл населення ОРДЛО 
накопичилося чимало). З економічної точки зору це не скасовує 
додаткових обтяжень на Україну й інших її громадян, але як по-
рівняти з видачею «данини» таким злочинцям як Пасічник [6], 
такі обтяження значно менші. Їх можна раціонально обґрунту-
вати, коригувати взаємоузгоджено з ВПО, перевіряти їхнє ціле-
спрямоване використання і реагувати на його порушення. Шлях 
порятунку доброчесних громадян від війни через економічне 
стимулювання їх внутрішнього переміщення, поки більшість із 
них не виїде з ОРДЛО, і хвилюватися широким колам інших гро-
мадян України не буде за кого, прийнятний для всіх них і для 
України загалом. Однак, чи діяли за сім років в цьому напрямку 
вже дві влади України?

Перемістити людей від війни:  
чи правильно цей шлях реалізується сьогодні?

Юридично зобов’язання надавати економічну допомогу ВПО, 
зокрема з питань житла, держава Україна взяла на себе, згідно 
з низкою внутрішніх законів, а саме ст. 9 ЗУ «Про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовт-
ня 2014 р., Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення 
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впрова-
дження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщен-
ня на період до 2020 року» від 15 листопада 2017 р. Та навіть 
міжнародних документів, зокрема у 2015 р., п. 8.1 і п. 8.2 Цілі 16 
та 1.2 Цілі 11 Цілей сталого розвитку ООН [16]. Що ж є фактич-
но? А саме програми доступного житла для ВПО з’явилися тіль-
ки в 2018 та 2019 рр. із виданням Постанов Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання забезпечення громадян доступним жит-
лом» [10] (Програма «Доступне житло») від 10 жовтня 2018 р. та 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для надання пільгового довгостро-
кового державного кредиту внутрішньо  переміщеним особам, 
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 учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/
або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на 
придбання житла» [11] (Програма «Кредит для ВПО та учасни-
ків АТО/ООС») від 27 листопада 2019 р. Але навіть з’явившись, ці 
Постанови повноцінно не були введені в дію. Зазначені Програ-
ми мають проблеми в реалізації через недофінансування, невда-
чі у пошуку нових джерел коштів та неефективність управління 
коштами, які все ж на них виділяються. Зокрема, програма «Кре-
дит для ВПО та учасників АТО/ООС» позбавлена фінансування 
на 2020 р. І лише з новою фінансовою допомогою від Німеччини 
фінансування частково відновилось у формі «Кредиту для ВПО 
за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються 
через банк розвитку KFW». Однак, у результаті цієї програми до-
помога в отриманні житла надана лише 150 особам з усієї Украї-
ни [14]. Тоді як, наприклад, лише в Києві у черзі на отримання до-
помоги за програмою «Кредит для ВПО та учасників АТО/ООС» 
нині стоїть 3505 осіб, із яких вона надана лише 36 [15]. А зараз 
ВПО знову б’ють тривогу через плани Кабінету Міністрів по-
збавити фінансування і «Доступне житло», і «Кредит для ВПО та 
учасників АТО/ООС» на 2021 р. [5]. У цьому разі показовою є роз-
повідь Сергія Комнатного, голови правління Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву від 16 березня 
2020 р.: «Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолю-
ції № 2198 про гуманітарні наслідки війни в Україні звернулася 
до уряду України та Банку розвитку Ради Європи як фінансової 
установи. Асамблея закликала сторони почати співпрацю та 
розробити програми пошуку сталих рішень для забезпечення 
житлом переселенців в Україні. Балканські країни розв’язували 
житлові проблеми переселенців через співпрацю з цим банком. 
Але Україна досі не налагодила співпраці з ним» [2]. Звертали 
увагу на неефективний стан реалізації програм забезпечен-
ня доступним житлом українців, зокрема ВПО, і представники 
ООН, зокрема Комітету з економічних, соціальних і культурних 
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прав Економічної та Соціальної Ради ООН. А саме вони рекомен-
дували:

«a) розробити й ефективно здійснювати засновану на 
правозахисному підході національну житлову стратегію, 
і для цього збирати дезагреговані статистичні дані, особ-
ливо про забезпечення житлом вразливих груп населення 
та осіб;
b) збільшити житлову субсидію до рівня, порівнянного 
з вартістю життя;
c) прискорити створення адміністративного механізму 
для надання компенсації за майно, пошкоджене або зни-
щене в ході бойових дій, і ефективно вирішити питання 
використання цивільного майна у військових цілях, зок-
рема шляхом надання компенсації і альтернативного жит-
ла» [3, с. 9].

І, скоріше за все, за невиконання міжнародних зобов’язань 
у майбутньому Україні варто чекати вже не звернень уваги на 
провали у сфері, а санкцій. Санкцій, від яких страждатимуть 
українці, а не ті особи при владі, яка брали подібні зобов’язання 
і не виконували їх, і яких уже там нема. 

Висновки та перспективи подальших розробок
Шлях порятунку громадян України від війни через стимулюван-
ня переміщення їх шляхом співпраці з ВПО та задоволення їхніх 
потреб потенційно прийнятний Україні та більшості її громадян. 
Однак, він перетворюється на практично втрачений через посту-
пову втрату актуальності його реалізації на фоні неефективності 
дій уже другої влади України з напрямку. З плином часу все більше 
громадян із ОРДЛО втрачають можливості переміщуватися, які 
були в них на початку конфлікту, та загрузають у життя  ОРДЛО, 
перетворюючись на об’єкт спекуляцій сепаратистів з одного боку 
фронту та проросійських та інших партій із прихованими наміра-
ми – з іншого. Спекуляцій, якими підбивають більшість громадян 
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України рятувати їх шляхом не усунення цих громадян від вій-
ни, а усунення війни від них шляхом будь-яких поступок ворогу. 
Поступок, які призведуть до загибелі України та її громадян зага-
лом. Тому важливими є перспективи подальших розробок у цьо-
му напрямку, а саме точних обґрунтувань, наскільки вигідніше 
допомога у внутрішньому переміщенні законослухняних грома-
дян України з ОРДЛО іншим громадянам України, ніж виплати да-
нини тамтешнім свавільним володарям і детальних визначень, 
у яких іще напрямків ВПО потрібна ця допомога, зокрема не тіль-
ки з позиції забезпечення житлом, а й надання послуг медицини, 
соціальної допомоги та допомоги у працевлаштуванні.
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КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ БЕЗПЕКИ  
В КОНТЕКСТІ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

В. Волковський

РОЛЬ ПАТЕРНІВ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ  
В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ДОНБАСІ

Розмова про політику стосовно деокупації та реінтеграції Кри-
му й ОРДЛО вимагає глибокого пророблення всіх рівнів осмис-
лення стану речей, ставлення до ситуації та вироблення відпо-
відної політики. Ця задача нетривіальна, оскільки в її процесі ми 
стикаємося з безліччю перешкод, зокрема й особливо, вадами 
дискурсу, ідеологемами та патернами пропаганди, що дефор-
мують наші моделі сприйняття і розуміння дійсності. Гібридні 
способи ведення війни містять декілька вагомих компонентів, 
із яких ми виділимо два – маніпуляції з публічним дискурсом та 
інформаційна мобілізація населення на території умовного во-
рога. З цими обома Україна зіткнулася, отож спробую в лаконіч-
ний спосіб їх описати, починаючи від мобілізації населення, за-
вершуючи маніпуляціями та певними мовними патернами, які 
імпліцитно просувають російський пропагандистський меседж. 

Ефективність такої політики та протидії їй залежить, зокре-
ма, від якості аналізу соціальної психології населення певного 
регіону, наскільки нам вдалося чітко вияснити фундаментальні 
ідеї, якими живуть і керуються ці люди, ці системи ідей і моти-
вацій, які впливають на процеси прийняття рішень. Ми повинні 
чітко уявляти світоглядно-ціннісний профіль населення цих 
територій, щоб виробити ефективну політику щодо них. 



66

Культура як інструмент безпеки в контексті окупованих територій 

Упродовж багатьох років так чи інакше я здійснював такий 
моніторинг, який з точки зору соціологічної методології можна 
було б назвати якісним нерепрезентативним дослідженням на 
основі контент-аналізу. Спробую зобразити основні моменти 
цього профілю, основні ціннісно-світоглядні особливості, що, 
звісно, потребує польової верифікації.

1. Однобічний егоїстичний патерналізм
Перший погляд на військове протистояння справляє враження, 
що триває боротьба двох великих національних ідеологій. Проте 
трохи глибший моніторинг показує, що в ієрархії потреб населен-
ня України, особливо на умовних півдні та сході1, панують нижчі 
рівні піраміди Маслоу. Виживання, безпека, харчування, елемен-
тарна забезпеченість, безумовно, панують над будь-якими «ви-
сокими матеріями»2. Це обумовлює панування, використовуючи 

1  Варто зауважити, що категорії «південного сходу», «сходу і півдня», 
«Донбасу, що повстав», «регіонального протистояння», не кажучи вже про 
«громадянський конфлікт» – це типові ідеологічні дискурсивні форми гі-
бридної війни. Описані в цій статті патерни свідомості притаманні всій 
території України, так само, як і підтримка російської агресії чи ідеології 
«русского мира». І таке світосприйняття бачимо в усіх регіонах України: 
ні мова, ні віра, ні партійна ідентичність не скасовує такого базового став-
лення до влади та держави. Можна говорити про зростання кількості при-
бічників «русского мира» на території східних і південних областей, але 
це є кількісні, а не якісні відмінності. Неодноразові конфлікти на мовному 
ґрунті у центральних областях є одним із таких маркерів. 
2  Це дуже помітно в оцінці подій – розмови про те, «де більше платять», 
«що вам дала», «дешеву ковбасу і великі зарплати в СРСР» добре свідчать, 
що людьми рухає насамперед матеріальна, економічна складова. Цим ви-
значаються майже всі царини світоставлення – політичні, ґендерні, сімейні, 
економічні, побутові. Головний критерій – успіх, який вимірюється у гро-
шах і впливі. «Уважаемые люди» – це ті, хто можуть дозволити собі все, ма-
ючи гроші, вплив і владу. Діяльність, що не приносить зиску, часто знева-
жається: «Що тобі дасть та філософія?». Політичне оцінюється точно так 
само: «Що тобі дала ця Україна? Он в Росії зарплати більше, а ви “с вашей 
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класифікацію В. Пекаря за Кеном Вілбером, синього й червоного 
типу суспільства, основними цінностями якого є сила та влада 
(червоний тип), які поєднуються з цінністю порядку та стабіль-
ності (синій тип). Цим визначаються майже всі царини світостав-
лення – політичні, ґендерні, сімейні, економічні, побутові. Голов-
ний критерій – успіх, який вимірюється у грошах і впливі.

Існує усталена думка, що проросійське населення характери-
зується патерналізмом. Проте це доволі специфічний патерна-
лізм. Люди вважають, що держава повинна опікуватися ними 
й забезпечувати певний рівень життя, стандарт культури, пра-
восуддя і безпеку, обов’язково саме держава повинна дати гідні 
зарплати й пенсії, тобто забезпечити матеріальний рівень існу-
вання. Але бракує важливої для типового патерналізму риси – 
хліб в обмін на свободу. Пострадянська людина не дуже спри - 
ймає контроль будь-кого над собою. «Я сам по собі, кожен сам собі 
працює» – це радикальний індивідуалізм, аж до соліпсичного ато-
мізму. Максимальна спільність, яка визнається – це хіба родинна 
спільність. Усе, що більше – мало сприймається. Водночас люди-
на відмовляється від активної політичної дії, що потребує спів-
праці з іншими, вона не довіряє такій співпраці, як «проплаченій». 
Такий атомістичний індивідуалістичний патерналізм можна 
назвати оберненим патерналізмом і описати таким афоризмом: 
«Мені всі (насамперед держава) винні, я нікому нічого не ви-
нен». Це зовсім не типовий патерналізм – суспільство водночас 

Украиной” тільки народ обідрали! А в СРСР узагалі добре жилося!». Слід 
сказати, що такі люди можуть мати цілком моральні переконання, бути 
альтруїстами та вболівати за інших, говорити не про власний зиск, навіть 
будучи бідним, а про благо іншого, навіть шанувати неутилітарні професії 
та мистецтва. Проте їхня турбота й переживання виражається саме в ма-
теріальному, у нижчих рівнях за Маслоу – вони оцінюють благо та зло для 
інших передусім у матеріальному еквівалентні (напр., вони цінують високу 
зарплату в СРСР, а відсутність свободи чи гідності – вони не розуміють, що 
це щось суттєве).
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екстремально атомізоване з повною атрофією будь-якої суспіль-
ності, окрім максимально інтимної (родина) та максимально 
абстрактної (держава), водночас має патерналістську уявлену 
ідентичність – вважає, що все повинна робити «влада».

Ця «влада» сприймається, з одного боку, абстрактно, а з іншо-
го – дуже персоналізовано. Якщо виокремити чотири рівні по-
літики3 (політика облич, політика партій, політика інституцій 
і правил, політика ідей і цінностей), або інакше: конкретні особи 
можновладців, різні органи влади, держава як інституція, країна 
як Вітчизна та морально-політична цінність – то наше су спіль-
ство зупинилося на першому рівні. Говорячи про політику, вла-
ду й державу, люди максимально персоніфікують їх4. І це на фоні 
комплексу «вивченої безпомічності» – «ти нічого не зможеш змі-
нити, там усе схоплено».

2. Сакральний час і простір: інерція, не традиція
Уявлена ідентичність, яку поділяють люди, спирається на певний 
сакральний космос (у термінах П. Берґера), який має власний 
сакральний час і сакральний простір, котрий охоплює, позначає 
і структурує профанний простір. Міста, вулиці, календар – про-
йняті певними точками, які позначають сакральні постаті, дати 
тощо. В Україні розрізнення між регіонами починається саме 

3  Детальніше про це у тексті «У пастці 21 квітня: Азбучні Істини, які ми 
забули» (https://wwolkowski.blogspot.com/2019/04/21.html).
4  Цікаво, що в Росії спостерігається важлива відмінність: хоча, як і в Укра-
їні, і в Білорусі, влада гранично персоніфікована, «мы говорим “Ленин Пу-
тин”, подразумеваем “партия Россия”», люди прямо звертаються до Путіна 
в кращих традиціях «ходоков к Ленину», і сам Путін прекрасно грає цю 
роль «царя, которому челобитную подают», але при цьому на граничному 
рівні Росія як Вітчизна має трансцендентальну цінність, вищу за все. «Пу-
тін» ототожнюється з «Росією», але не як повна тотожність, а як ікона, що 
вбудовує себе в першосвятиню, й отримує від неї святість. Цього розумін-
ня немає ні в Україні, ні в Білорусі.
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тут – в одному регіоні в центрі міста стоїть пам’ятник Леніну, в ін-
шому – пам’ятник Бандері. Індивід, який виростає в певному ре-
гіоні, сприймає наявний сакральний часопростір некритично, як 
певну даність, яку всі вважають сакральною. 

Проте це не є «традицією». Українське суспільство після ХХ ст. 
в будь-якому регіоні важко назвати «традиційним», хоча на за-
ході України більше вижили типові традиційні інститути. Насам-
перед, тому що радянське суспільство, хоч би яким воно було, 
зазнало глибоких трансформаційних, певною мірою модерні-
заційних процесів. «Традиція» сакрального часопростору сягає 
не більше життя одного-двох поколінь. Показовою є відповідь 
«корінних кримчан» на питання «де народилися твої прадіди?», 
або той факт, що культ Перемоги в СРСР почав розвиватися да-
лебі з 1965 р. Цей рік можна взяти за умовний крайній горизонт 
«традиції» і «пам’яті».

3. Уявлена спільність:  
три партії – ковбаси, Леніна і тризуба

У нашому контексті уявлена ідентичність нагадує середньовіч-
ний феодальний вінегрет – багаторівнева ідентичність (конфе-
сійна, політично-легітимістична (патерналістична), регіональ-
на, етнічна, професійно-цехова тощо), рівні якої часто існують 
незалежно один від одного та перекривають, заважають. Проте 
від класичного феодалізму цей феодалізм відрізняє риса обер-
неного патерналізму: є обов’язки сеньйора перед васалом, але 
васал не має обов’язків перед сеньйором.

Нас цікавлять національно-державні ідентичності, які консти-
туюють власний сакральний космос. Одна – україноцентричний 
сакральний космос, структурований довкола Києва й України. 
Друга – радянсько-російський сакральний космос, концентро-
ваний довкола радянського ідеологічного імажинаріуму, спадко-
ємцем якого проголосила себе РФ, «от Москвы до самых окраин, 
с южных гор до северных морей». Протистояння цих сакральних 
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космосів активується під час будь-яких маніфестацій сакрально-
го (тобто свят). 

Таку ідентичність формують, насамперед, ЗМІ й суспільне ви-
ховання. Роль медіа тут вирішальна – саме через них людина 
отримує трактування сакрального космосу. Цьому сприяли, зок-
рема, новий рівень якості медіатехнологій, висока атомізація 
су спільства (у якому індивід радше довіряв «дяді з екрана», ніж 
реальним родичам і друзям), і вдала апеляція до «традиційного» 
(точніше, інерційного) сакрального космосу. 

Російські ЗМІ реактивували приспаний сакральний часопро-
стір радянської доби з його системою сакральних авторитетів, 
сакралізованих друзів і ворогів. Ця активація зазнала поразки 
там, де панував інший сакральний космос, і де відбулася зустріч 
з реальністю. Насамперед, це Галичина з її україноцентричним 
сакральним космосом, а також центр України. Падіння СРСР 
позбавило радянський сакральний космос опори на репресивну 
силу, і після нетривалого часу інерції та кволих спроб конструю-
вання українського космосу, радянський став стрімко втрача-
ти силу та вплив. Проте на Донбасі й у Криму ЗМІ та політикам 
вдалося поєднати регіональну уявлену ідентичність із радян-
сько-російською новою уявленою ідентичністю, активувавши 
старі сплячі патерни сакрального часопростору. 

Отже, відбувається протистояння двох умовних «партій» (уяв-
лених спільностей), на фоні яких панує третя «партія». Образно їх 
можна назвати «партія Леніна, або Москви»5, «партія тризуба» та 
«партія ковбаси». Йдеться про базові символи сакрального космо-
су – пам’ятники Леніну, українські державні символи (де не роз-
різняється Бандера чи Шевченко), і вже вказаний егоїстичний 
обернений патерналізм із цінністю добробуту й образом «ковба-
си по 2,20» (різновидом «ковбаси» є «мир», «зарплата» чи «успіх»).

5  Показовий маркер – ставлення до ленінопаду й декомунізації, до СРСР 
загалом (незалежно від мови й регіону).
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Ці «партії» далеко не монолітні. Наприклад, віряни УПЦ (МП) 
мають різні сакральні космоси6. «Партія ковбаси» також має різ-
новиди, включаючи молоде покоління і людей середнього віку, 
які не настільки покладаються на державу, скільки вимагають, 
аби вона не заважала. Проте не можна сказати, що сакральні 
космоси їм чужі – вони засвоюються змалку напівсвідомо через 
спостереження, у певних стресових умовах вони «підвантажу-
ються». Через інерцію носії такого «споживацького» типу також 
відтворюють ту чи іншу уявлену спільноту. Проте вони погано 
ставляться, якщо та чи інша ідеологічна сила починає щось від 
них вимагати й сильно нав’язуватися в їхній життєвий світ. Тому 
надмірний натиск призводить до протилежного результату.

Ці три «партії» поєднуються в одній голові, і часом у таких 
комбінаціях, що це нагадує шизофренічний розлад особистості. 
Поєднання сакрального космосу СРСР і РПЦ, або протестантиз-
му (коли баптисти підтримують Путіна та євразійську ідеоло-
гію), «Білої» і «Червоної» Росії, або одночасне проголошення лю-
бові до України, СРСР (героїзація «ВОВ») і РПЦ – це доволі масові 
ідеологічні мікси. Усі ж вони мають за фон ту саму «партію ков-
баси», яка охоплює, мабуть, більшість населення.

Що сталося у 2014 р.? Інформаційна війна, яку розгорнули 
ЗМІ, генерувала сильне афективне протистояння, запелювавши 
до імпліцитних патернів (як «партії ковбаси», так і сакрально-
го часопростору), особливо активувавши міфологічний образ 
«ворога» й історичні комплекси (образ «фашисто-бєндєр»). Па-
раноїдальна істерія призвела до реального фізичного протисто-
яння. Це протистояння, яке переросло в насильство, сформува-
ло травматичну фіксацію патернів свого й чужого, закріпило 
старі міфологеми довкола старого сакрального космосу, а також 
сформувало незалежний афективний блок, новий міф «проти-
стояння з Україною», який вбудувався у старий комплекс міфів.

6  Докладніше про це за посиланням: https://wwolkowski.blogspot.com/ 
2019/05/blog-post_1.html.
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Практичні пропозиції
1. Уважна протидія термінології публічного дискурсу. Росія 

на в’язує словник дискурсу, у межах якого мимоволі формулю-
ється невдала для України й хибна за суттю ситуація. Опуска-
ючи аргументацію, через обмежений обсяг, наголосимо: є фун-
даментальне протистояння між двома базовими «уявленими 
спільнотами», яке описується у термінах протистояння імперії 
та колонії, метрополії та провінції, індепендентистів модерної 
нації та лоялістів імперії, що підтримані зовнішньою інтервен-
цією цієї імперії. 

2. Робота зі свідомістю населення окупованих територій має 
відбуватися за декількома напрямками:

– апеляція до базових первинних потреб нижчого рівня (мир, 
припинення війни, економічні вигоди від відновлення легі-
тимної державної влади);

– спростування російських пропагандистських міфів про Укра-
їну й окуповані території;

– організоване інформування населення окупованих терито-
рій про негативні виміри ситуації на окупованих територіях. 

Окрім зазначеного, важлива організація мережі заходів, інсти-
туцій і засобів, які будуть спрямовані на роботу з ПТСР, подолання 
травматичної фіксації, повернення людям того, що мовою Левіна-
са можна назвати «справжнім обличчям Іншого», тобто виведен-
ня їх зі стану ідеологічної уявленої спільності до стану зустрічі 
з реальними людьми. Такі заходи повинні включати людей із різ-
них регіонів України й бажано різних світоглядних спрямувань, 
відбуватися під верховенством принципу людяності (що включає 
толерантність, уважність до Іншого, відкритість до діалогу). Така 
робота має поєднувати психологічний і філософський виміри7, де 

7  Прикладом такого є вже сім філософсько-психологічних шкіл, органі-
зованих БФ «Карітас-Київ» у рамках миротворчого проєкту.
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філософія відповідає за відновлення в людині волі до критично-
го мислення, людяності, діалогічності, чесного осмислення дійс-
ності. 

Російська агресія проти України спиралася на процедури роз-
люднення і дегуманізації – як у плані політики пам’яті, так і в пла-
ні політичної полеміки. Україна може дозволити собі поєднати 
сувору принциповість щодо власного суверенітету з відданістю 
цінностям правди та людяності.
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КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ БЕЗПЕКИ  
В КОНТЕКСТІ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Вступ
Розпочати дослідження варто з усвідомлення того, чим є куль-
тура й наскільки це багатогранний феномен.

Культура є основою для формування соціального життя і на-
віть побуту громадян. Культура також є одним із основних чин-
ників формування світогляду, усвідомлення себе як громадяни-
на держави. Зважаючи на її важливе значення, культуру можна 
розглядати і як інструмент безпеки в контексті окупованих тери-
торій. Вона може бути важливим чинником єдності, національ-
ного самоусвідомлення.

Часто ми розуміємо культуру як явище, відірване від соціаль но-
політичного й економічного життя. Тобто, під культурою розуміє-
мо лише певний набір історичної спадщини. Однак культура – це 
явище значно ширше, і вона не лише пов’язана з соціально-по-
літичними, економічними чинниками, а й часто формує їх. Саме 
тому культура є одним із елементів національної безпеки.

Тим не менше, вона може стати й інструментом небезпеки, 
якщо використовується в агресивних цілях. Метою агресора є аси-
мілювати окуповані території, позбавити їх власної культурної 
ідентичності, відірвавши їх від українського культурного просто-
ру. Для реалізації цієї мети активно використовується пропаганда 



75

Культура як інструмент безпеки в контексті окупованих територій 

та дезінформація. Постійний потік інформації, що викривлює ре-
альність, безумовно негативно впливає на розуміння громадяна-
ми власної національної і культурної ідентичності. 

Грамотна політика у сфері культури та культурна диплома-
тія дозволять не лише протидіяти пропаганді та дезінформації, 
а й формувати власний об’єднавчий наратив, демонструючи всім 
громадянам, що вони є частиною українського культурного се-
редовища.

Мета і завдання
Метою цієї доповіді є дослідити те, як культура може функціону-
вати як інструмент національної безпеки, та яку культурну полі-
тику повинна вести держава для деокупації та реінтеграції тим-
часово окупованих територій.

Завданнями є дослідження конкретних елементів культурної 
політики, таких як протидія дезінформації, культурна дипломатія.

Виклад основного матеріалу
Варто розглянути ситуацію з тимчасово окупованими територі-
ями. Донецька і Луганська області географічно межують із Росій-
ською Федерацією. Так історично склалося, що ці регіони, а та-
кож АР Крим, перебували у сфері російського впливу. Через його 
високий рівень, який пізніше доповнився ворожою пропагандою 
і відсутністю чіткої культурної політики України щодо цих регіо-
нів, багато громадян не відчували себе частиною українського 
культурного середовища. Внаслідок масштабної дезінформації 
у багатьох громадян, які проживають у цих регіонах, склалося 
викривлене враження про суспільно-політичні процеси, що від-
буваються в Україні.

Важливо розуміти, що АР Крим, м. Севастополь та окремі райо-
ни Донецької та Луганської областей стали окупованими не че-
рез сепаратистські бажання місцевого населення, а через вій-
ськову агресію Російської Федерації. Ба більше, політика у сфері 
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культури залишається важливим чинником для деокупації та 
реінтеграції цих територій.

Сприяти цьому може чітка інформаційна політика, спрямо-
вана на боротьбу із пропагандою та створення можливості для 
громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, 
отримувати об’єктивну інформацію, що містить альтернативну 
точку зору й відповідає реальності. Окрім протидії пропаганді, 
Україні потрібно також розвивати власний наратив, який поси-
латиме заклики до єднання. Для цього необхідним є існування 
телеканалів, інших ЗМІ, спрямованих саме на громадян, які про-
живають на тимчасово окупованих територіях. Такі ЗМІ, звичай-
но, повинні доносити об’єктивну інформацію, а також доціль-
но, щоб вони були наповнені програмами культурного змісту, 
що дозволило б мешканцям цих територій відчути, що Україна 
пам’ятає про всіх своїх громадян. Однак інформаційна політика 
є лише одним з інструментів.

Державі необхідно впроваджувати культурні практики, які 
є за своєю природою об’єднавчими, адже основна їхня ціль – дати 
зрозуміти всім громадянам, що вони є частиною українського 
культурного середовища.

Говорячи про культуру як складову національної безпеки, важ-
ливо згадати і про релігійне життя, яке фактично є основою куль-
турного світогляду громадян. Саме на ньому ґрунтується те, що 
ми називаємо суспільною мораллю. Адже, щоби сформувалася 
суспільна мораль, потрібна певна ціннісна база, орієнтири, в які 
вірить людина. Йдеться не тільки про участь у релігійних культах, 
а й про розуміння власного місця у світі й сенсу свого життя. Саме 
це обумовлює наш світогляд, наші думки, наміри та дії.

Церква також може стати важливим об’єднавчим фактором 
для громадян і сприяти розвитку й поширенню культури. У цьому 
контексті позитивний вплив має формування та розвиток Право-
славної церкви України, яка є помісною автокефальною україн-
ською церквою. Однак для взаєморозуміння потрібно також, щоб 
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існував міжконфесійний діалог. Він є не лише шляхом до подолан-
ня конфліктів і розділення, а й важливим об’єднавчим фактором 
для вірян. Заразом, діалог не применшує самобутність кожної 
конфесії, адже можна мати різні релігійні погляди, проте належа-
ти до спільного українського культурного середовища.

Україні також потрібно працювати над посиленням розуміння 
у світі ситуації з окупацією та її наслідками. Цьому може сприяти 
культурна дипломатія. Виникає питання, що ж таке культурна 
дипломатія, і як вона може стати додатковим чинником безпеки 
в контексті окупованих територій?

Є різні визначення і тлумачення цього поняття. Нaйвідоміше 
з них визнaчення aмерикaнcького політологa М. Кaммінгca: «Об-
мін ідеями, інформaцією, цінноcтями, переконaннями й іншими 
acпектaми культури з метою зміцнення взaєморозуміння» [1].  
Гнучкіcть культурної дипломaтії виражається у можливоcті змі-
нювaти її cтрaтегію тa нaпрямки, зaлежно від сучасної cуcпіль-
но-політичної ситуації тa її спроможності швидко реaгувaти нa 
зміни в міжнaродному cередовищі. Культурна дипломатія є ін-
струментом «м’якої сили». Це проявляється в тому, що вона здійс-
нює практично непомітний вплив.

Культурна дипломатія цінна тим, що дає змогу впливати не 
лише нa виcокопоcaдовців, відповідaльних зa прийняття зовніш-
ньополітичних рішень, a й нa громадян іншої держaви, тобто на 
широкі маси [2]. Культурнa дипломaтія здатна cтворювaти cтійке 
і тривале врaження не лише про народ, а й про певні явища та по-
дії, що відбуваються. Це дуже вaжливо, адже «режими минaють, 
a емоційнa пaм’ять зaлишaєтьcя» [3].

Варто відзначити, що Україна активізувала політику у сфері 
культурної дипломатії, зокрема на міжнародному рівні. Напри-
клад, Міністерство інформаційної політики України 2017 р. іні-
ціювало створення Концепції популяризації України у світі, яка 
передбачала створення єдиного бренду для просування Укра-
їни [4]. 10 травня 2018 р. бренд «Ukraine NOW», розроблений 
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креативною компанією «Banda Agency», був схвалений Урядом. 
Брендинг «Ukraine Now» від агентства «Banda Agency» здобув 
престижну премію «Red Dot Design Award».

Однак необхідною є активізація культурної дипломатії саме 
в контексті окупованих територій. Така дипломатія може роз-
в’язати зразу декілька проблем.

По-перше, громадяни, що проживають на тимчасово окупо-
ваних територіях, за умови існування грамотної культурної ди-
пломатії, не тільки розумітимуть, що Україна пам’ятає про них, 
а й усвідомлюватимуть, що є частиною українського культурного 
середовища. Також активна культурна дипломатія – гарний ін-
струмент протидії пропаганді та дезінформації. Вона дає змогу 
викривати пропаганду й демонструвати невідповідність фейків 
реальній ситуації.

По-друге, культурна дипломатія створює потужний сигнал 
для світового співтовариства й демонструє, які негативні наслід-
ки принесла окупація АР Крим, м. Севастополь та окремих райо-
нів Донецької і Луганської областей.

По-третє, важливою є культура в аспекті прав людини, які 
часто порушує окупант. Це потрібно доносити до міжнародного 
співтовариства. А громадяни, котрі мешкають на цих територіях, 
мають розуміти, що окупаційна влада є нелегітимною і тимчасо-
вою. Окрім того, культурна дипломатія може сприяти створенню 
ефективних механізмів захисту прав цих громадян.

Висновки
Культура справді є важливим інструментом безпеки. Вона не лише 
впливає на розуміння соціальних, політичних, економічних про-
цесів, а й формує їх. Також вона відіграє одну з провідних ролей 
у процесах деокупації та реінтеграції Криму й окупованих регіо-
нів Донецької та Луганської областей. Саме тому держава му-
сить сформувати чітку й виважену культурну політику, яка має 
бути спрямована і на громадян, які проживають на тимчасово 
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окупованих територіях, і на міжнародне співтовариство. Дуже 
важливим і впливовим інструментом такої культурної політики 
повинна стати культурна дипломатія, яка дасть змогу показати 
реальні наслідки окупації і водночас продемонструє, що окупова-
ні території, попри всі спроби асиміляції, пропаганду й кампанію 
дезінформації, яку проводить окупант, залишаються і завжди за-
лишатимуться частиною українського культурного середовища.

Це дослідження, звичайно, не вичерпало складну багатоаспект-
ну проблематику, тому варто проводити подальші дослідження 
щодо конкретних елементів культури, культурної політики та їх-
нього використання як інструмента гарантування національної 
безпеки.
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Вступ
На сучасному етапі розвитку культури відбувається переосмис-
лення її багатьох ключових проблем. Культурне життя тимча-
сово окупованих територій було сформоване ще в Радянсько-
му Союзі, а після його розпаду – підживлювалася російською 
пропагандою завдяки місцевим політичним елітам, що стало 
поштовхом для початку збройного конфлікту і вторгнення ро-
сійських найманців, а також створення нової ідентичності в так 
званих ЛДНР.

Метою дослідження є вивчити становище культури на непід-
контрольних територіях та її вплив на формування світогляду 
населення Луганської та Донецької областей (або ЛДНР).

Завдання нашої роботи полягають у:
– охарактеризувати трансформації в законодавчій сфері куль-

тури так званих ДНР і ЛНР;
– прослідкувати зміни в культурному середовищі на непідкон-

трольних Україні територіях;



81

Культура як інструмент впливу на формування світогляду населення 

– виявити основні форми й інструменти реалізації впливу на 
формування світогляду людей на непідконтрольних Украї-
ні територіях через культуру.

Стан наукової розробки проблеми. В умовах сьогодення за-
пропонована проблематика ще не стала предметом комплекс-
них досліджень, у зв’язку з відсутністю України як держави на 
окупованих територіях, обмеженим інформаційним доступом до 
них і неможливістю провести фахове дослідження незалежними 
науковими та соціологічними установами. Попри ці складнощі, 
окремі аспекти досліджуваної теми висвітлені у: Дениса Казан-
ського та Марини Воротинцевої в книжці «Як Україна втрачала 
Донбас» [5], Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій України [8], дослідженнях Українського центру 
Разумкова [17], аналітичного центру «Фабрика думки “Донбас”» 
(який належить Громадській організації «Громадський холдинг 
“Група впливу”») [4], соціолога та доктора історичних наук Окса-
ни Міхєєвої тощо.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження 
скла дають як спеціальні, так і загальнонаукові методи. Дослі-
дження здійснено з урахуванням критичного підходу, оскільки 
під час дослідження було приділено окрему увагу аналізу сайтів 
т. зв. «державних установ ЛДНР», які є забороненими на території 
України згідно з указом від 26 квітня 2017 р. «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій)», що був неодноразово продовжений для 
гарантування національної безпеки [2]. На окрему увагу заслу-
говують: хронологічний і проблемно-пошуковий метод – для на - 
укового обґрунтування процесу становлення і розвитку куль-
тури та культурних чинників на непідконтрольних територіях; 
метод операціоналізації і термінологічний аналіз; історичний ме-
тод, який дав змогу віднайти коріння проблеми; метод спосте-
реження, який дозволив безпосередньо проаналізувати зміни 
в культурному просторі на тимчасово окупованих територіях.
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Структура дослідження. Дослідження складається з анотації, 
вступу, мети дослідження, об’єкту, предмету, завдань, стану на-
укової розробки проблеми, методів дослідження, викладу основ-
ного матеріалу, висновків і використаних джерел.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі культура ві-
діграє головну роль у формуванні світогляду людей. Перш за все, 
ватажки так званих «республік» встановили повний контроль 
над інформаційною, економічною, політичною, законодавчою, 
соціальною та культурною сферами життя.

Але варто зазначити, що перший серйозний спалах сепара-
тистських настроїв на Донбасі стався у 1993 р. Фактично це був 
стартовий рік реальної незалежності, коли Україна вже стала 
повноцінною, самостійною державою. Увесь 1992 р. вона все ще 
за інерцією залишалася УРСР. Здавалося, до 1993 р. не всі усвідом-
лювали, що незалежність – це по-справжньому. Багато хто вірив, 
що СРСР у якомусь вигляді ще відновиться [5, c. 22]. Від початку 
90-х рр. у свідомості мешканців Донбасу на довгі роки закріпила-
ся стереотипна впевненість у тому, що погіршення рівня їхнього 
життя є наслідком проголошення незалежної України [5].

Проте, до 2014 р. сепаратистські спалахи відбувалися систе-
матично. Восени 2004 р. керівництво деяких областей України 
запропонувало проєкт автономного утворення під назвою «Пів-
денно-Східна Українська Автономна Республіка». В основі ідеї 
стояла федералізація України шляхом об’єднання дев’яти облас-
тей України у відособлену автономну республіку в складі Украї-
ни зі столицею в Харкові. Розглядалося також включення деяких 
інших центральних регіонів до складу автономного утворення 
(Сумської області) [20].

У 2014 р. в містах Луганської і Донецької областей розпочали-
ся масові мітинги, на яких закликали населення захищатися від 
«фашистів» і «бандерівців». Лунали заклики до розколу України, 
а в небі з’явилася символіка т. зв. Новоросії, ЛДНР і Російської 
Федерації (див. Додаток 1). Сепаратисти та російські найманці 



83

Культура як інструмент впливу на формування світогляду населення 

захопили адміністративні будівлі, правоохоронні органи фак-
тично перейшли на ворожий бік і не чинили опору. 

У 2014–2016 рр. бойовики ЛДНР створили власне законодав-
ство, яке, власне, стосувалось і культури. На уламках українських 
державних установ з’явилися «Міністерства культури», а в містах 
розпочалася робота над створенням нової ідентичності. Одним 
із таких «міністерств» є «Міністерство культури ДНР». На його 
офіційному сайті висвітлено культурні події «республіки» [9] .

У т. зв. ЛНР від 11 вересня 2015 р. діє «Закон про культуру», ос-
новними тезами якого є: «Забезпечення й захист конституційних 
прав і свобод громадян, народів та інших етнічних спільнот ЛНР 
у сфері культури; визначення основних пріоритетів і цілей дер-
жавної політики в сфері культури, правових норм державної під-
тримки культури й гарантій невтручання держави в творчі проце-
си; регулювання взаємовідносин організацій культури з органами 
державної влади ЛНР, органами місцевого самоврядування, а та-
кож іншими організаціями» тощо [12]. У т. зв. ДНР діє «Закон про 
культуру ДНР» від 25 грудня 2015 р., який є цілком ідентичним 
закону ЛНР [14]. Втім, слід зауважити, що ці закони «влада рес-
публік» ігнорує, а культурне середовище повністю контролють 
т. зв. «міністерство державної безпеки» та російські куратори.

На окупованих територіях почала формуватися своєрідна куль-
турна реальність, про яку сьогодні мало що відомо. «Українська 
і російська культура живуть кожна у своєму світі, і сьогодні ці 
світи антагоністичні, – вважає луганський журналіст Сергій Са-
кадинський. – Культурна ж реальність ЛДНР ще не знайшла сво-
їх інтерпретаторів». Музичний критик Олександр Нечай називає 
стан культури невизнаних республік невтішним. «Зроблю припу-
щення, що там зупинився час, – каже він. – У музичних колективів 
в Україні та Європі шансів набагато більше». За словами музикан-
та Андрія Сотникова: «Квитки на різні культурні події поширю-
ють профспілки, заповнюючи зали на концерти в основному ро-
сійських гастролерів – таких, наприклад, як Чичеріна» [6].
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Втім, це не заважає «республікам» створювати власний куль-
турний контент. Яскравим прикладом тут є військово-музичний 
ансамбль «Новоросія» під керівництвом гвардії лейтенанта Ро-
мана Разума. Серед їхніх пісень є такі, як: «Город спит», «Нас мил-
лионы русских», «Золотая моя Москва» та ін. До речі, саме Роман 
Разум здійснює патріотичне виховання дітей і молоді, відвідує 
школи з т. зв. «уроками мужності» [1]. 

Створюються т. зв. патріотичні фільми, серед яких можна по-
бачити фільми: «Ополченочка» (ЛНР; генеральний продюсер 
Р. Разум), «Донбасс. Окраина», «Правда. Цель 102» (ДНР). Оригі-
нальність фільму «Правда. Цель 102» полягає в тому, що відзняли 
його калінінградські військові Росії [18]. А фільм «Ополченочка» 
у дусі російської пропаганди розповідає про українських військо-
вих «карателів / фашистів / нацистів, які вбивають звичайних 
місцевих жителів» [19].

У період із 2014 по 2018 рр. вплив на світогляд населення 
окупованих територій через культуру відбувався за допомогою 
радянської символіки та традицій. Лідери бойовиків експлу-
атували тематику Другої світової війни, партизанських рухів, 
«молодогвардійців», екстраполювали на сучасні події тези тих 
часів – «захисту батьківщини від фашистів». Типовими в суспіль-
ному житті були врочистості з нагоди Дня перемоги чи звіль-
нення міст від німецько-фашистських військ, покладання квітів 
до могили невідомого солдата, юнацькі військово-патріотичні 
змагання тощо (див. Додаток 2). Варто зазначити, що у 2021 р. 
вперше в містах ЛНР відмінили врочистості до дня Перемоги 
9 травня, прикриваючи причини відміни поширенням коронаві-
русної інфекції. Справжньою причиною була відсутність грошей 
у бюджеті адміністрацій міст.

Для дослідження також обрано місцеву газету міста Красний 
Луч (нині Хрустальний; підконтрольний ЛНР), де висвітлені стат-
ті з нагоди «дня республіки» та 9 травня. Випуск газети № 17 від 
29 квітня 2021 р., рекомендована ціна – 20 рублів (тираж 4 500 екз.). 
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На головній сторінці газети бачимо фото з уривками статей. Вар-
то звернути увагу на кольори цієї сторінки (загалом, це черво-
ний, блакитний і білий), коли наступні у звичайних чорно-білих 
кольорах. Найбільше я звернула увагу на статті: «Первомай – наш 
ясный праздник красный!» (с. 11), «Нет препятсвий для тех, кто 
идёт к мечте» (с. 12–13), «Одесская трагедия» (с. 14) (див. Дода-
ток 5–7) [3]. Перша розповідає про свято 1 травня, його історію 
та парад у радянські часи. У другій статті йдеться про сьогоден-
ня, а саме про отримання жителями окупованих територій гро-
мадянства Росії: «Мы счастливы стать частью Русского мира». 
У статті про події в Одесі простежується метод залякування за до-
помогою образів «Правого сектору» та «тимчасово окупованою» 
Одесою «київською хунтою». Аналізуючи цей матеріал я побачи-
ла наявний вплив на свідомість людей окупованих територій че-
рез культуру за допомогою друкованих ЗМІ.

Поряд із минулим бойовики не забувають і про сьогодення. 
Наприклад, суть свята «День народної єдності» в ЛДНР чудово 
характеризує одна з цитат: «…впервые россияне отмечали этот 
общенародный праздник уже в 2005 году, а жители Луганской 
Народной Республики отмечают данный праздник с 2015 года, – 
рассказала в ходе брифинга рассказала председатель молодежно-
го совета при Администрации Лутугинского района Луганской 
Народной Республики» [15]. Здебільшого, звертається увага на 
історію свята й релігію. Тут використовують історичний досвід, 
акцентуючи, що, мовляв, «у вересні 1611 р. було створене народ-
не ополчення». Констатують релігійність свята тим, що воно ви-
падає на осінній День Казанської ікони Божої матері. Маніпулю-
ючи тим самим вірою людей.

Серед інших свят, які заслуговують на увагу, це «Дні Республі-
ки» в т. зв. ДНР і ЛНР. Наприклад, 12 травня 2021 р. в «день ЛНР» 
в місто Петровське прибула т. зв. «міжнародна делегація для вша-
нування пам’яті генерала Шаймуратова». Серед них були: «гла-
ва ДНР Денис Пушилін, голова Республіки Башкортостан Радій 
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 Хабіров, заступник прем’єр-міністра Уряду Республіки Башкор-
тостан (Російської Федерації) Азат Бадранов» та інші [13]. Вони 
вшановували пам’ять полеглих під час Другої світової війни, ак-
центуючи на «загрозах, які є зараз з боку України». Це свідчить 
про присутність і великий вплив Російської Федерації.

Також активно друкуються підручники, спрямовані на фор-
мування нової державної ідеології серед молодого покоління. 
Одним із перших кроків спрямованих на це, була розробка на-
вчального посібника «Література Донбасу» [7]. Суть посібника по-
лягає в тому, що «патріотизм – це слава і велич власного народу» 
й у формуванні любові до рідного краю (не просто Луганщини чи 
Донеччини, а саме «республік»).

Встановлюються нові пам’ятники та зносяться старі. Так 
8 серпня 2015 р. в Донецьку встановили пам’ятник «Загиблим 
громадянам Донецької Народної Республіки» на території парку 
ім. Ленінського комсомолу [16]. У Луганську 2 серпня 2015 р. від-
крили одразу два пам’ятники «загиблим захисникам ЛНР». Бро-
немашини на постаменті з табличками «Защитникам Луганской 
земли, отдавшим жизнь за Родину. ЛНР ДШБ 2014» були відкриті 
в селищі Косіора (квартал Південний) та в центрі на вул. Оборон-
ній біля Українського муздрамтеатру [11]. Тут бачимо застосу-
вання методів маніпуляції місцевим населенням за допомогою 
поєднання пам’яті сучасного з пам’яттю минулого.

Повертаючись до освіти, необхідно звернути увагу на важливі 
зміни – політику оптимізації, запроваджену в 2020 р. у ЛНР, а та-
кож збільшення обсягу вивчення російської мови й літератури 
в освітніх закладах вищої освіти «республіки». Ось що пишуть про 
це на сайті «Міністерства освіти й науки ЛНР»: «Ольга Довженко 
відмітила, що для того, щоб по закінченню навчання з універси-
тетів виходили грамотні спеціалісти, програма з російської мови 
повинна включати не менше 144 годин (раніше було 72 години) 
на технічних спеціальностях і не менш 218 годин – на гуманітар-
них, в не залежності від того, філологічний факультет чи ні» [10]. 
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Так, українська мова витісняється з культурного середовища ді-
тей і підлітків, і як наслідок втрачається українська ідентичність. 
І якщо покоління 2000-х рр. іще розуміє та знає українську, то 
діти, народжені після 2014 р., навряд чи розумітимуть її.

У 2020 р. в ЛДНР заявили про розробку доктрини «Русский 
Донбасс», яка набула чинності 28 січня 2021 р. Левова частка до-
кумента – це екскурс в історію регіону від давнини до сьогодні. 
У кінці наводяться кроки, які планують робити «республіки» згід-
но з цією доктриною найближчим часом. Зокрема, у них ідеться 
про майбутнє регіону – тільки з Росією. І головний на цю мить 
інструмент інтеграції – це надання місцевим жителям російсько-
го громадянства; встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма те-
риторіями колишніх Донецької та Луганської областей; комплекс-
на інтеграція підприємств Донбасу з російською промисловістю 
(освітня та культурна інтеграція) тощо [21]. Зараз виникає багато 
суперечок щодо цієї доктрини, але саме вона показує наскільки 
далеко можуть зайти «республіки» задля зміцнення і посилення 
режиму ідеологічної та культурної політики.

Отже, з огляду на проведене дослідження й аналіз культурного 
середовища непідконтрольних територій, можна дійти думки, що 
Росія повністю контролює культурний простір окупованих тери-
торій. Для контролю за населенням створено нове законодавство 
«республік», а «міністерство державної безпеки» слідкує за будь-
яким проявом інакомислення з боку людей. Мета цих структур – 
формування нової «власної культури», яка поєднує в собі еле-
менти Радянського Союзу, Росії і України (у якої образ «ворожої 
фашистської держави), а також створення «власної ідентичнос-
ті», де героями вже є т. зв. «ополченці» та «захисники республік».

Висновки й перспективи подальших розвідок
Проведене дослідження показує, що з появою «нової влади» на 
непідконтрольній території України Донецької та Луганської об-
ластей відбулися значні зміни в культурному середовищі.
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По-перше, з’явилося нове законодавство, а українські держав-
ні установи переїхали на підконтрольну територію. Суспільство 
опинилось у складній ситуації, коли будь-яке інакомислення пе-
реслідується «МДБ республік», а за кожною культурною подією 
слідкують «органи державної влади ЛДНР». Встановився повний 
контроль ЛДНР над політикою, економікою, культурою, мистец-
твом, які є взаємозалежними між собою, 

По-друге, відбулися значні зміни в культурному середовищі. 
Якщо раніше на концертах лунали пісні українською, виступали 
проукраїнські гурти та ансамблі, вшановували пам’ять полеглим 
українським воїнам у Другій світовій війні, то зараз це відсутнє 
зовсім. Політика пам’яті покликана закріпити ностальгію за Ра-
дянським Союзом і сформувати нову – «республіканську». Вели-
кого значення набуває патріотичне виховання дітей, де приви-
вають любов і виховують патріотизм до ЛДНР. Майже відсутній 
українськомовний контент у медіа та друкованих ЗМІ і дедалі 
більше «республіканського», що дозволяє контролювати і впли-
вати на думку молодого покоління.

По-третє, виявлені основні форми й інструменти реалізації 
впливу на світогляд населення за допомогою ідеологічної політи-
ки, пропаганди, психологічних маніпуляцій, методів залякування 
тощо. Серед найпоширеніших варто виокремити: навішування 
ярликів і стереотипів, ефект присутності, використання певних 
штампів, термінів, ідеологічних кліше, використання інформа-
ційних технологій і медіа, кольорові виокремлення, затуманення 
свідомості, апелювання до страху та потреб людей тощо.

Наразі становище культури в окупованих територіях залиша-
ється складним. Відсутність української держави та формування 
нового світогляду – є ключовим у цьому питанні. І найбільша за-
гроза полягає в тому, що навіть якщо звільнять окуповану части-
ну Донбасу, то людей навряд. Тому, після звільнення територій, 
потрібно виховати нове покоління, яке не ностальгуватиме за Ра-
дянським Союзом і не пам’ятатиме часу панування «республік». 
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На сучасному ж етапі органам державної влади України необхід-
но звернути увагу на:

– формування нового світогляду людей (особливо дітей) в оку-
пованих територіях і розробки протидії цьому;

– створення нових інструментів боротьби з російською про-
пагандою;

– залучення та інтеграцію молоді непідконтрольних терито-
рій до культурних, освітніх, волонтерських та інших проєк-
тів України;

– гарантію прав і свобод жителів та її відсутністю в ЛДНР.
Зазначені пункти вимагають: більшого висвітлення на дер-

жавному та міжнародному рівнях; залучення міжнародних орга-
нізацій на новому рівні й їхнього допуску безпосередньо на те-
риторію ЛДНР; розробки нових інструментів і досліджень щодо 
протидії формуванню нової ідентичності на окупованих терито-
рій.

Визначення культурних інструментів і їхнього впливу на сві-
тогляд населення непідконтрольних територій України можуть 
бути враховані й рекомендовані під час формування політики 
реінтеграції та деокупації, й відновленні звільнених територій 
т. зв. ЛДНР.
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К. Нікіфоров

РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА НА ДОНЕЧЧИНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Вступ. Суспільно-політичні події кінця 2013 – початку 2014 рр. 
в Україні призвели до колосальних змін у державотворчих про-
цесах. З огляду на збройну агресію Російської Федерації, цілко-
вито нівельованими виявилися міфологеми, державні стратегії 
та ментальні установки, згідно з якими існувало українське су-
спільство протягом усієї доби незалежності. Фактично з чистого 
листа почалася розробка безпекових концепцій, які вони тепер 
мали враховувати військові та політичні реалії.

Серед багатьох напрямів політики безпеки особливо тонкою 
і такою, що передбачає надзвичайний рівень обережності, є ре-
лігійна. З початку війни на сході України, релігійний чинник віді-
грає критично важливу роль в усіх площинах конфлікту – деякі 
релігійні організації за діяльність окремих священнослужителів 
звинувачуються у покровительстві терористів, інші проводять 
активну капеланську та соціальну діяльність. 

Однак демонізація одних релігійних організацій та ідеалізація 
інших, які задавалися легким вирішенням багатогранного цер-
ковного фактору, є насправді абсолютно неспроможною через дві  
основні причини. По-перше, це є порушенням основоположних 
принципів свободи совісті. По-друге, саме УПЦ (МП) домінує на 
Донеччині, залишаючи далеко позаду всі інші християнські та 
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нехристиянські організації як за кількістю громад / монастирів / 
священнослужителів, так і за кількістю вірних.

Так, вироблення основ політики релігійної безпеки в Україні 
вимагає неупередженого, позаконфесійного релігієзнавчного ана - 
лізу як у загальнодержавних масштабах, так і на рівні окремих ре-
гіо нів особливо тих, які є ареною бойових дій. 

Метою дослідження є аналіз можливості застосування наяв-
них концепцій релігійної безпеки в безпековій політиці на Донеч-
чині.

Відповідно до мети я поставив перед собою такі дослідницькі 
завдання:

1. Класифікувати наявні наукові розвідки та концептуальні 
стратегії релігійної безпеки. 

2. Дослідити релігійну ситуацію в Донецькій області з 2014 р. 
до сьогодні.

3. Висвітлити можливості застосування концепцій релігійної 
безпеки на Донеччині.

1. Аналіз українських наукових концепцій  
релігійної безпеки

Тема релігійної безпеки є відносно новою в українському акаде-
мічному релігієзнавстві. Втім, із 2016 р. їй присвячено низку до-
сліджень не лише вчених-теоретиків, а й аналітиків-практиків. 
Сьогодні виокремлюю дві основні групи наукових і практичних 
праць у цій царині. Перша з них зосереджена переважно довко-
ла проєкту Фонду Конрада Аденауера та Національної академії 
державного управління при Президентові України група науков-
ців. Для них характерний глибокий аналітичний підхід й одна-
кове дистанціювання від усіх релігійних організацій. Зокрема, 
особливо увагу звертає на себе аналітична доповідь С. Герась-
кова та А. Фесенка «Релігійна безпека на тимчасово окупова-
них територіях: стратегії та рішення для країн Східного парт-
нерства» [7]. На сьогодні це чи не єдина потужна праця, у якій  
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російсько- український збройний конфлікт розглядається як ча-
стина низки агресій Росії проти сусідів. Відповідно, у доповіді по-
рівняно релігійні політики України, Грузії та Молдови й на досвіді 
двох країн запропоновано кроки до посилення релігійної безпеки 
в Україні. До цієї групи можна надати й аналітичну довідку В. Ток-
мана, надану в 2018 р. Національним інститутом стратегічних до-
сліджень [10]. 

Друга група праць належить авторству переважно наукових 
співробітників відділення релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Григорія Сковороди НАН України, magnum opus якої – це тема-
тичний випуск журналу «Українське релігієзнавство» [8]. У ньо-
му релігійну безпеку, як складову національної безпеки України, 
розглянуто за конфесійним принципом – кожній релігійній ор-
ганізації присвячено окремий підрозділ колективної монографії. 

Отже, попри новизну теми релігійної безпеки, що її актуалізу-
вала війна, у вітчизняному релігієзнавстві сформувалося дві ос-
новні течії вивчення проблем релігійної безпеки.

2. Релігійні організації Донецької області  
на тлі збройного конфлікту

Аналізуючи роль Церков у війні, не можна оминути увагою фак-
ти про релігійну мережу краю. Станом на 2019 р. в області зареє-
стровано 1 798 релігійних громад, 772 (43 %) з яких – це громади 
Української Православної Церкви (у єдності з Московським Па-
тріархатом; далі – УПЦ (МП)), окрім того, до УПЦ МП належить 
8 із 12 діючих монастирів [4]. Зазначимо, що наведена статис-
тика включає зареєстровані релігійні громади на територіях, 
окупованих російськими військами згідно з даними на 1 січня 
2014 р. Згідно з дослідженням Фонду «Демократичні ініціативи» 
ім. Ілька Кучеріва, 55 % респондентів з Донецької області нази-
вали себе вірними УПЦ (МП), тоді як УПЦ Київського Патріар-
хату (далі – УПЦ (КП)) та УАПЦ разом – 11,8 % [1]. Але з початку 
збройного конфлікту в 2014 р. саме серед окремих кліриків УПЦ 
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(МП) спостерігалися епізоди антидержавної діяльності й від-
верта підтримка сепаратизму. Так, офіцер російського ГРУ Ігор 
Гіркін (Стрєлков) неодноразово заявляв про підтримку ченця-
ми та прихожанами Святогірської Лаври сепаратистських рухів, 
а архімандрит Свято-Успенського Ніколо-Васильського монасти-
ря Нікон (Дубляженко) був бійцем терористичного батальйону 
«Восток» тощо. Втім, серед архиєрархів УПЦ (МП) на Донеччині 
є й ті, які відкидають звинувачення в допомозі сепаратистським 
рухам і критично оцінюють терористичні організації [3]. Варто 
також згадати, що кафедральний собор Донецько-Маріуполь-
ської єпархії одним із перших приєднався у травні 2014 р. до іні-
ціативи «Гудок миру. За Донбас без терору», агресивно сприйня-
тий самопроголошеними лідерами т. зв. ДНР. 

Особливе місце у релігійній мережі Донеччини посідають про-
тестантські громади, кількість яких сягає 30–35 % від загальної 
кількості громад, тоді як вірних протестантів різних течій і на-
прямів нараховуються, згідно з оцінками соціологів, 2–5 %, що 
характерно для всього східного регіону [6]. У ході російсько- 
української війни протестантські громади посіли здебільшого 
активну позицію підтримки територіальної цілісності України. 
За це діяльність більшості євангельських Церков на окупованій 
території була заборонена «владою ДНР», а десятки пасторів по-
трапили в полон, або були вбиті терористами [9]. Великою зали-
шається гуманітарна роль протестантських громад у допомозі 
сім’ям, які постраждали від конфлікту на територіях, підкон-
трольних українському урядові. 

Цікавою є позиція Римо-Католицької Церкви (далі – РКЦ), яка 
виявляє надзвичайно виважену позицію перебування над кон-
фліктом, підтримуючи мирні ініціативи й територіальну ціліс-
ність України, закликаючи всі сторони конфлікту до діалогу [5]. 
У Донецьку продовжує діяти костел Христа-Царя, римо-като-
лицькі священники (на відміну від своїх греко-католицьких 
колег) не піддаються переслідуванням. У 2016 р. в Донецьк 
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 здійснив візит папський нунцій Клаудіо Гуджеротті [2]. Саме така 
позиція РКЦ стала причиною звинувачень її з боку українських 
науковців у «підігруванні сепаратистам» і «побудові мосту до во-
рогів» [5]. Афілійована з РКЦ благодійна організація «Caritas» на 
сьогодні є чи не найпотужнішим донором у Донецькій області. 

Окремо варто зазначити, що на загальну релігійну картину 
області, особливо на населені пункти, розташовані на лінії роз-
межування військових сил, неабияк вплинуло явище військово-
го капеланства. Фактично військові капелани духовно окормля-
ють не лише українських бійців, а й мешканців населених пунктів 
у «сірій зоні». 

Отже, військові дії та політичні події в Україні загалом і на До-
неччині зокрема вплинули на релігійну ситуацію в регіоні, втім 
не змінили релігійну картину.

3. Рецепція сценаріїв релігійної безпеки  
на основі кейсу Донеччини

На прикладі двох країн, які теж переживають окупацію терито-
рій – Молдови та Грузії, можна побачити два різних сценарії га-
рантування релігійної безпеки. Треба зазначити, що три наші 
країни об’єднує той факт, що більшість населення є православ-
ними, водночас наявні внутрішньо православні конфлікти (Мос-
ковський / Константинопольський / Румунський Патріархати). 
У випадку Грузії бачимо, що Грузинська Православна Церква фак-
тично не контролює території Абхазії та Південної Осетії, тоді як 
Молдовська Церква у складі Московського Патріархату розпо-
всюджує свою діяльність на Придністров’я. Також слід зазначи-
ти, що придністровський конфлікт не має, як і у випадку України, 
яскраво вираженого етнічного та релігійного чинника [7, с. 22].

Тож наведу декілька кроків, які, на мою думку, варто врахува-
ти під час побудови ефективної державної стратегії для забез-
печення релігійної безпеки. По-перше, вкрай необхідно підтри-
мувати зв’язок між українськими релігійними організаціями та 
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їхніми громадами на окупованих територіях. Оскільки кроки 
в цьому напрямі є обмеженим із об’єктивних причин відсутності 
контролю над територіями, припускаю, що варто відмовитися 
від проявів нетолерантності до будь-яких контактів із насе-
ленням неконтрольованих Україною територій. По-друге, дуже 
важливо здійснювати моніторинг порушень прав людини на 
окупованих територіях, повідомляючи про кожний випадок мо-
ніторингові групи міжнародних організацій. По-третє, органам 
внутрішніх справ і національної безпеки необхідно жорстко ре-
агувати на випадки допомоги діяльності терористичним орга-
нізаціям із боку священнослужителів, що, з одного боку, гаран-
тує посилення національної безпеки, а з іншої – унеможливить 
звинувачення як органів державної влади, так і окремих Церков 
у безкарності й потаканні посіпакам злочинців.

Окрему увагу необхідно також приділити новій концепції дер-
жавно- церковних стосунків, змінивши алгоритм роботи дер-
жавних службовців у відносинах із конфесіями та вірянами у від-
носинах із державою, перейшовши до сценарію партнерських 
відносин між конфесіями та державою [7, с. 38]. 

Так, українським органам державної влади у справах релігій 
варто врахувати досвід помилок і здобутків Грузії та Молдови 
у сфері релігійної безпеки.

Висновки. Отже, на базі доробку вітчизняних релігієзнавців, 
залучивши офіційні статистичні дані й опубліковані джерела 
особового походження за допомогою загальнонаукових методів 
аналізу, синтезу, узагальнення і прогнозування, я дійшов пев-
них висновків.

По-перше, як серед українських, так і серед закордонних уче-
них немає єдиної сталої концепції релігійної безпеки, як складо-
вої національної безпеки. Оскільки вплив релігії на безпекову по-
літику відносно нова тема у сфері держуправління, а культурні та 
соціальні реалії різняться від держави до держави, то задля ефек-
тивної політики в сфері релігійної безпеки можна  виокремити 
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лише два універсальних правила: вона має ґрунтуватися на 
принципах свободи совісті й задовольняти більшість громадян 
країни. 

По-друге, найбільшою релігійною організацією за кількістю 
громад в Україні загалом у Донецькій області зокрема є УПЦ 
(МП). І саме ця Церква є однією з найбільш контраверсійних 
у контексті російсько-української війни. Саме тому запорукою 
ефективної державної політики у сфері релігійної безпеки має 
стати концепція, яка враховувала б релігійні вподобання меш-
канців Донеччини. 

По-третє, необхідно враховувати досвід Молдови та Грузії, чиї 
території теж окуповані Російською Федерацією, вибудовуючи 
нову модель державно-релігійних стосунків, особливо щодо ре-
лігійних організацій, які домінують в областях, де тривають вій-
ськові дії – одночасно дотримуючись принципів свободи совісті 
й одразу припиняючи будь-які дії, які несуть загрозу територі-
альній цілісності України, особливо, коли вони йдуть від священ-
нослужителів.
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РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК  
У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ  

НА СХОДІ УКРАЇНИ

Мета: з’ясувати роль ідей і структур, пов’язаних із релігією, в об-
ґрунтуванні російської агресії та окупації частини територій 
України.

Завдання:
– визначити роль російського православ’я в ідеології та полі-

тичній доктрині «русского мира»;
– проаналізувати, як ідеї «русского мира» проявляються у став-

ленні священнослужителів РПЦ і УПЦ (МП) до російської 
агресії та окупації території України;

– вказати на можливі способи протидії впливу проросійських 
релігійних концептів.

Сьомий рік триває супроти України неоголошена війна Росії, 
яка окупувала Крим і підтримує незаконні озброєні формуван-
ня, що захопили владу на частині території Донецької та Луган-
ської областей. У заявах багатьох міжнародних організацій та 
урядів країн із осудом російської агресії переважно акцентуєть-
ся на порушення норм міжнародного права, непорушності кор-
донів і засад колективної безпеки, що були встановлені в Євро-
пі після Другої світової війни. У самій Росії та чимало політиків 
і дослідників у світі також намагаються обґрунтувати чи бодай 
пояснити російську політику на пострадянському просторі її ге-
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ополітичними інтересами. Однак, на нашу думку, для розуміння 
природи цієї війни та визначення шляхів її припинення, а також 
відновлення міжнародного правопорядку й територіальної ці-
лісності України не менш важливими є певні ідеологічні кон-
цепти, які, зокрема, включають і релігійний аспект. 

У цьому контексті насамперед хотілось би звернути увагу на 
ідею «русского мира», яка з’явилася у політичному дискурсі Росії 
ще на початку 1990-х рр. Її суть спершу полягала у тому, щоби 
знову об’єднати росіян, які були розсіяні по території колиш-
нього СССР, і після його розпаду виявилися розділеними нови-
ми державними кордонами [1]. Одним із головних ідеологів цієї 
концепції був філософ Юрій Бородай, який у 1994 р. запропону-
вав її у вигляді возз’єднання колишньої імперії [2]. Згодом ідея 
«русского мира» трансформувалася в доктрину духовного (і по-
літичного) об’єднання не лише етнічних росіян. Її озвучив пре-
зидент РФ Володимир Путін, виступаючи на зустрічі з творчою 
інтелігенцією в 2006 р.:

«Русский мир» може й має об’єднати всіх, кому дороге 
російське слово і російська культура, де б вони не жили, 
в Росії чи за її межами. Частіше вживайте це словосполу-
чення – «русский мир» [3].

А 21 червня 2007 р. указом Путіна створено спеціальний фонд 
«Русский мир», завданням якого є популяризувати цей концепт 
у Росії та за її межами [4].

Важливою частиною цієї нової політичної доктрини є росій-
ське православ’я. В умовах дискредитації комуністичної ідео-
логії та збереження або навіть реанімації радянських моделей 
державного управління й навіть радянської риторики, РПЦ ви-
явилася єдиною структурою, яка зберігає певну інституційну 
тяглість і спадкоємність іще з дорадянських часів, а також сама 
виявила готовність служити ідеологічною опорою неоімпер-
ських амбіцій сучасної Росії. Вона не лише трактує СРСР як свою 
«канонічну» територію, а й проголошує лозунг «Росія, Україна 
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та Білорусь – це і є Свята Русь» [5], який має служити осердям 
для відбудови зруйнованої політичної єдності.

Не випадково серед першочергових програмних завдань зга-
даного державного фонду «Русский мир» належить співпраця із 
РПЦ (МП) у підтримці та поширенні російської мови й культури. 
Члени Синоду РПЦ (МП) належать до правління фонду, зокрема 
митрополит Іларіон голова зовнішніх зв’язків РПЦ (МП), є членом 
наглядової ради. Виступаючи з доповіддю на одному зі щорічних 
зібрань цього фонду, патріарх Московський і всієї Русі Кирило 
(Гундяєв) окреслив роль своєї Церкви так: «Основоположником 
Русского мира был князь Владимир, и вся дальнейшая судьба 
Русского мира предопределялась его духовным и мировоззрен-
ческим выбором. […] Не было бы Православия, не было бы мно-
гонациональной великой России, не было бы русского мира» [6].

Чинник «православної єдності» активно використовується 
проросійськими політичними та громадськими організаціями 
й окремими діячами у пропагуванні ідей «русского мира» в Укра-
їні, а ця діяльність нерідко фінансується російськими фондами 
й організаціями. Одним із таких об’єднань є Союз православних 
громадян України, який утворено за підтримки Союзу право-
славних громадян Російської Федерації у 2005 р. [7]. Відомо, що 
з цією організацією були тісно пов’язані такі українські політи-
ки як Наталія Вітренко та Віктор Янукович. У липні 2013 р. пар-
тія «Український вибір», яку очолював відомий своєю активною 
проросійською позицією політик і кум президента РФ Віктор 
Медведчук, організувала окрему конференцію на тему «Пра-
вославно-слов’янські цінності – основа цивілізаційного вибору 
України» за участю президента Росії Володимира Путіна. Остан-
ній не забарився скористатися цим форумом, щоби звернутися 
до присутніх із закликом до «православної єдності»:

Ми, Росія і Україна, завжди були єдині, саме в цій єдно-
сті й полягає наше майбутнє. Україна була і є провідною 
країною, яка дала світові великих учених, конструкторів, 
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творців, культурних діячів. Саме на цій землі, в Києві, був 
зроблений ключовий для всіх слов’янських народів ци-
вілізаційний вибір розвитку – саме тут 1025 років тому 
відбулося Хрещення Русі [8].

Опісля, учасники конференції організували мітинг проти єв-
роінтеграції України біля стін посольства Європейського Союзу 
(далі – ЄС), де до них приєдналися інші проросійські організа-
ції – «Слов’янська Гвардія», Союз православних громадян Украї-
ни й Асоціація православних експертів Кирила Фролова [9]. 

З перемогою Революції Гідності, котра виникла як реакція су-
спільства на рішення припинити підготовку до асоціації України 
та ЄС, й укладання договору про асоціацію, що стало початком 
євроінтеграційного процесу України, російська влада перейшла 
до активнішого просування ідеї «русского мира», зрозумівши, що 
поступово втрачає вплив на цій ідеологічно важливій території.

20 лютого 2014 р. на територію Кримського півострову всту-
пили російські війська без розпізнавальних знаків [10]. Голов-
ною їхньою метою було надати «допомогу» у проведенні рефе-
рендуму про приєднання півострова до РФ. Цей «референдум» 
відбувся 16 березня, а вже 18 березня РФ прийняла рішення про 
«приєднання» Криму. Водночас, на території Донецької та Лу-
ганської області також відбулася ескалація конфлікту, підтриму-
вана проросійськими силами. Під тиском озброєних формувань 
обласні та міські адміністрації проголосували за проведення 
референдуму, щодо статусу області у складі України. Відтоді на 
територію цих областей масово завозилася зброя із РФ і тисячі 
військових та «добровольців». Ці події у російських ЗМІ отрима-
ли назву «русская весна», яка мала викликати асоціації з доктри-
ною «русского мира».

У цих подіях також не обійшлося без використання релігій-
ного чинника, хоча він і не відігравав головної ролі. Глава РПЦ 
(МП) патріарх Кирило у серпні 2014 р. звернувся до Предстояте-
лів Помісних Церков із закликом захистити православних вірян 
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на сході України від братовбивчої війни, яку підтримують УГКЦ 
та УПЦ (КП) проти канонічної УПЦ (МП) [11]. Тим самим патрі-
арх надав російсько-українській війні релігійного забарвлення 
і скинув відповідальність за події на Донбасі на проукраїнські 
конфесії. Вже згадувана Спілка православних громадян – росій-
ська організація вірних РПЦ, назвала угруповання ДНР і ЛНР 
авангардом «русского мира», а «возз’єднання Криму» – новим 
імпульсом у єдності російського православ’я, що лише підтвер-
джує той факт, що війна в Україні є частиною амбітних планів 
православного «русского мира» [12].

Керуючись цими ідеями та планами діяла і частина право-
славного духовенства московської юрисдикції в Україні. Так, під 
час окупації Криму на території храму святого Івана Предтечі 
УПЦ (МП) в с. Уютне зберігали зброю для так званої «народної 
самооборони» [13]. Настоятель цього храму, відомий як духівник 
проросійських сил, нагороджений за «захист Вітчизни» разом із 
представниками озброєних формувань. А єпископ Сімферополь-
ський ф Кримський УПЦ (МП) Лазар (Швець) благословив і на-
звав «нашим» військово-морський флот РФ із нагоди святкуван-
ня дня цього роду військ у Росії [14]. Подібні випадки підтримки 
окупації українських територій з боку священнослужителів Мос-
ковського Патріархату зафіксовано й на території Донецької та 
Луганських областей. Зокрема, єпископ Новоазовський та віка-
рій Донецької єпархії УПЦ (МП) Варсонофій брав участь у «Дні 
Республіки», з нагоди річниці так званого «референдуму» за не-
залежність ДНР [15].

Навіть після кількох років війни з Росією, яка коштувала Украї-
ні тисячі жертв і сотні тисяч «переміщених» осіб, можна віднайти 
православних «діячів», які надалі виступають за фактичну капіту-
ляцію перед агресором під виглядом «миротворчості» й не поли-
шають спроб вплинути на зміну зовнішньополітичного вектору 
розвитку держави. Так, 24 липня 2017 р. відбулася конференція 
з нагоди 1029-ліття хрещення Русі, організатором якої вчергове 
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виступив рух «Український вибір» вже згадуваного проросійсько-
го Віктора Медвечука, а учасниками були представники політич-
ного православ’я та духовенство УПЦ (МП). У резолюції учасни-
ки конференції засудили євроінтеграцію України, назвавши цей 
шлях причиною війни [16]. Митрополит Павло, намісник Киє-
во-Печерської Лаври, виступаючи на «XVIII Міжнародному фести-
валі православного кіно “Покров”», організованому за підтримки 
православного єпископату і проросійських політиків, звернувся 
зі словами на підтримку «єднання» з Росією: 

Ми нероздільні і нам нема чого ділити. У нас одна історія, 
один покров Божої Матері, у нас повинно бути все одно. 
Ми не повинні ділити Бога, ми не повинні ділити історію, 
ми повинні бачити один в одному брата, образ Христа [17].

На основі цих і багатьох інших фактів бачимо, що УПЦ (МП) 
є речником ідеології «Русского мира» в Україні, а на окупованих 
територіях вона стала матеріальною базою і духовною опорою 
для проросійських озброєних формувань. Така позиція проявила-
ся, зокрема, у проблемі душпастирства представників УПЦ (МП) 
серед українських військових. Командувач Національною гвар-
дією генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що вони не беруть 
до своїх підрозділів капеланів із цієї конфесії, оскільки він сам 
бачив як «колони сепаратистів з російськими найманцями під’їж-
джали до церкви – і виходили настоятелі УПЦ (МП) і благословля-
ли їх на “священну війну” проти українського народу» [18].

Підсумовуючи, можемо ствердити, що ідеологія «русского 
мира» є однією із вагомих причин війни й окупації. На реаліза-
цію імперіалістичного задуму російської політичної верхівки 
виділяються чималі людські та матеріальні ресурси, а одним із 
його головних стовпів є РПЦ (МП). На жаль, в Україні багато хто 
не усвідомлює всю небезпеку та амбіційність цієї концепції. І хоча 
зовнішньополітичний вектор України законодавчо закріплений 
з орієнтацією на євроінтеграцію, все ж є ті, хто не полишають 
спроб на інтелектуальному, законодавчому та духовному рівнях 
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змінити цю перспективу розвитку. Учасниками цієї платформи 
можуть стати всі, хто вважає себе нащадком цієї спадщини – про-
українські Церкви, організації, партії.
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І. Субботенко

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО  
ТА САКРАЛЬНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЖИВОПИС  
У РОБОТІ З УЧНЯМИ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ 

КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ В УМОВАХ СТРЕСУ

Вступ. Розглядаючи образотворче мистецтво (у нашому досліджен-
ні використання арттерапії і творів християнського сакрального 
мистецтва в роботі з подолання внутрішніх переживань особи-
стості) як інструмент безпеки, вважаємо за необхідне підкрес-
лити, що образотворче мистецтво – це мова всіх народів, яка до-
лає мовні та психологічні бар’єри, сприяє встановленню якісного 
комунікативного зв’язку, дозволяє зрозуміти причини внутріш-
ніх переживань і страхів, сприяючи подоланню останніх.

У кожній школі заплановано заняття з образотворчого мистец-
тва (мистецтва творення образів). Дитина має пройти всі етапи 
творчого розвитку і відмінити їх неможливо. Але тоді як пальчи-
ки навчаються дій, ми можемо серце навчати любові. Як? Пе-
ред усім правильною організацією комунікативно-педагогічного 
простору. У цьому контексті важливу роль відіграє створення 
колективного малюнка на шляху до зцілення дитячої душі від 
психотравмівних впливів і деструктивних спогадів. Важливо під-
креслити, що діти через творчість відчувають присутність Божу 
в своєму житті. Звідки це в душі дитини? Одна восьмирічна дів-
чинка відповіла: «Мені це підказав Бог, все буде за Його волі». 
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 Дитина розуміє настільки глибокі речі, про які дорослі забува-
ють, а подекуди просто не здатні до такого чутливого сприйнят-
тя духовного та матеріального світу. 

Мистецтво загалом і християнське сакральне мистецтво як іс-
тинний прояв боговшанування розглядається, здебільшого, в су-
часних науково-філософських дискурсах, але, на жаль, огляд цього 
вектора досліджень не є спрямованим на педагогічно-комуніка-
тивний простір сучасної школи та Закладів вищої освіти (ЗВО), 
де б мистецтво постало невіддільним складником формування 
естетичних цінностей, залучення дитячої душі до споглядання 
прекрасного у видимій дійсності. Невирішеними на сьогодні за-
лишаються такі питання: як мистецтво впливає на формування 
системи християнських цінностей школярів? Як твори християн-
ського сакрального мистецтва впливають на зцілення людської 
душі, яка пережила певні травматичні події? Якими є можливі шля-
хи формування системи християнських цінностей у школярів, які 
постраждали внаслідок травматичних подій? Загалом же проб
лема постає комплексною та зводиться до проблеми, як мистец-
тво сприяє лікуванню душі учнів і формуванню в дитини системи 
християнських цінностей, у контексті нестабільності взаємовід-
носин і постійності нервових потрясінь і травматичних подій?

Мета і завдання. Окреслити лікувальні можливості вико-
ристання живопису в роботі з учнями в контексті подолання 
травматичних переживань. Довести необхідність впровадження 
у роботу з учнями творів християнського сакрального мистец
тва на шляху до гармонізації внутрішнього світу особистості та 
зцілення її душі. Отже, духовна педагогіка має бути спрямова-
ною в майбутнє.

Вважаємо за необхідне подивитися на мистецтво як на засіб 
подолання колективної травми. Зокрема О. Вознесенська за-
значає, що «під час будь-якої творчості ми проєктуємо частину 
свого внутрішнього світу на творчий продукт». Науковиця під-
креслює, що є два способи використання мистецтва з ліку-
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вальною метою, а саме: «рецептивний (пасивний) – сприйняття 
творів мистецтва, образів створених іншими, і творчий (актив-
ний) – власна творчість клієнтів (учнів, які зазнали травматич-
них переживань) у взаємодії з арттерапевтом (у цьому форматі 
арттерапія надає можливість особистості виразити себе «інши-
ми голосами»: рухами, кольором…» [4]).

Для глибшого розуміння проблеми нашого дослідження вва-
жаємо за необхідне дати дефініцію колективної травми.

Колективна травма – те, що дуже часто переживають учні 
в умовах нестабільності взаємовідносин і різноманітності нега-
тивних впливів. «Це особисті шокові переживання», – зазначає 
кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 
президентка ВГО «Арт-терапевтичної асоціації (м. Київ) О. Воз-
несенська. Вони «сприймаються не як унікальні, а як пов’язані 
з великою кількістю людей… кожна наступна травма наклада-
ється на попередню, посилюючи стан травматизації…, людям 
занадто складно розповісти собі та іншим про стресові події, що 
призводять до неврозів, які передаються від батьків до дітей 
протягом багатьох поколінь» [4].

Завдання арттерапії в роботі з учнями, які зазнали травматич-
них переживань та опинилися у ситуації «стабільної невизначе-
ності» та постійних емоційних ударів, на думку О. Вознесенської, 
є такими: «пробудити ресурсні переживання з минулого досвіду 
і створити нові через творчість як здатність будувати, а не руй-
нувати» [4].

Подолання травматичних переживань можливе через синер-
гію музики та арттерапії. Ще Леонардо да Вінчі та Альбрехт Дюрер 
наголошували на важливості музики в роботі з учнями, сам автор 
«Джоконди» грав на музичному інструменті, який він же створив. 
Великий італієць у своєму трактаті про мистецтво, підкреслює 
важливість музики для гармонійного розвитку особистості, за-
значав: «Музику можна назвати сестрою живопису… але  живопис 
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перевершує музику й володарює над нею, бо він не вмирає безпо-
середньо після свого народження, як музика; навпаки, він залиша-
ється існувати» [2]. Наголошуючи на величезному гармонійному 
потенціалі живопису, який стає для видатного майстра предме-
том особливого наукового студіювання, мистецтво вміщує безліч 
форм, впливає на формування системи цінностей, і за допомогою 
позитивних образів стає перешкодою для деструктивних пере-
живань. Леонардо да Вінчі актуалізує такі думки: «Отже, живопис 
має стояти вище будь-якої іншої діяльності, бо він вміщує всі фор-
ми, як існуючі, так і неіснуючі в природі» [2]. Дюрер, своєю чергою, 
підкреслював: «Юнак повинен відволікатися від навчання (живо-
пису) нетривалою грою на музичних інструментах для того, щоби 
зігріти кров і щоб від надмірних вправ ним не оволоділа меланхо-
лія» [1]. Тому використання живопису в синергії з музичним мис-
тецтвом (арт-музикотерапією тобто створення такої атмосфери 
для учнів (постраждалих внаслідок різноманітних травмуваль-
них подій), де під музичний супровід, вони створювали б картини, 
що, своєю чергою, сприяло б розкриттю їхнього індивідуального 
творчого потенціалу та позбавляло б від негативних вражень. 
Тому заняття мистецтвом під певний музичний супровід, сприяє 
розвитку фантазії та утворенню позитивних гармонійних уяв-
лень, які поступово витісняють негативні образи, що турбують 
травмовану дитину. 

Щоби зрозуміти арттерапевтичні властивості живопису, необ-
хідно визначити, що ж є мистецтвом. Питання надзвичайно гли-
боке та складне. Враховуючи різновекторність поглядів науковців 
і незліченну кількість визначень мистецтва, спробуємо осмисли-
ти мистецтво, виходячи з власного арттерапевтичного досвіду 
в контексті християнської педагогіки. Образотворче мистецтво 
ми визначаємо, як: по-перше, мову Бога, звернену до людини, 
по-друге, діалог особистості з Богом та іншими людьми, по-третє, 
вияв системи цінностей і пріоритетів особистості, її переживань, 
мрій і надій.
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Коли говоримо про використання мистецтва в роботі з діть-
ми, які постраждали від різноманітних конфліктів, необхідно 
підкреслити, що Господь через мистецтво зцілює душу людини, 
спонукає особистість до естетичного пізнання краси в гармонії, 
добрі та любові. Дитяча душа має надзвичайно великі творчі 
можливості істинного бачення краси через мистецтво на шля-
ху до зцілення. За Шефтсбері (1670–1713), те, що красиве, те гар-
монійне і пропорційне; що красиве та пропорційне, те правдиве 
(true); що ж красиве і водночас правдиве, то приємне й добре 
(good). Краса, за Шефтсбері, пізнається тільки духом. Бог є основ-
на краса, – краса й добро виходять із одного джерела. Так, дитина, 
пізнаючи світ через християнське мистецтво та власну творчу ді-
яльність, починає глибше розуміти красу, усвідомлюючи, що в ос-
танньої є Премудрий Художник.

Використання творів сакрального християнського мистец
тва (ікони) в роботі з дітьми та їхніми батьками, які перенесли 
певні травматичні події, має надзвичайно великі можливості. 
Це питання майже не досліджено в наукових дискурсах україн-
ських учених. Так, зокрема, безперечно, можна стверджувати, 
що дослідженню творів сакрального мистецтва присвячено чи-
мало наукових праць, однак ситуація погіршується тим, що саме 
впровадження творів християнського сакрального мистецтва 
в контексті роботи з учнями також недосліджене. Звертаючись 
до наших попередніх наукових студій, вважаємо за необхідне 
підкреслити, що «необхідність використання творів сакраль-
ного живопису в системі підготовки майбутніх педагогів постає 
надзвичайно гостро в умовах деформації культурних цінностей 
і десакралізації мистецтва» [5]. У такій ситуації майбутньому пе-
дагогу потрібно зрозуміти, що твори християнського сакраль-
ного живопису мають великий мистецько-педагогічний вплив 
на формування системи життєвих цінностей учнів. Виконуючи 
естетико-гармонізувальну функцію, вони залучають їх до спо-
глядання зовнішньої та внутрішньої краси. 
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Огляд теми нашого дослідження дає нам змогу розкрити й інші 
аспекти проблеми, зокрема, актуалізуємо тут думки з наших по-
передніх наукових студій і підкреслюємо, що «у творах сакрально-
го християнського живопису втілюються такі культурні універса-
лії, як “істина”, “Софія”, “добро”, “любомудріє”, “краса”, “порятунок”, 
“особистість”, “людина”… Тому впровадження творів сакрального 
живопису в освітньо-комунікативний простір [закладів вищої 
освіти] є одним із важливих компонентів професійної підготовки 
майбутніх фахівців» [5, c. 44].

Варто підкреслити, що образотворче мистецтво розгляда-
ємо саме в контексті християнської педагогіки, бо сам огляд 
питання естетичного розвитку особистості невіддільний від пи-
тань духовно-естетичного розвитку. Оскільки особистість – це 
дух, душа й тіло, то недооцінка чогось одного неодмінно при-
зведе до переоцінки або недооцінки іншого, що, своєю чергою, 
деструктивно позначиться на духовно-естетичному розвитку осо-
бистості.

Висновки. Отже, з’ясувавши деякі аспекти важливості вико-
ристання творів християнського сакрального живопису в робо-
ті з учнями, які зазнали стресових переживань, необхідно під-
креслити, що мистецтво – це мова Бога та мова душі дитини, 
через яку ми можемо зрозуміти її та допомогти.
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КУЛЬТУРА ДІАЛОГУ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛИБИННОЇ БЕЗПЕКИ  
В ПОСТКОНФЛІКТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Безпека в суспільствах, що переживають чи пережили збройний 
конфлікт, може розвиватися на кількох рівнях. Первинна безпека 
або ж поверхневий мир – це мінімальна фізична гарантія, що моє 
життя не буде під загрозою. Натомість цей рівень безпеки не за-
довольняє внутрішньої потреби безпеки, як то комфорту й від-
чуття безкарної можливості вільних висловлювань, пересувань, 
контактів і реалізації прав у різних сферах життя. Якщо брати до 
уваги концепцію перехідного правосуддя, важливо акцентувати 
й розвивати не лише правове підґрунтя післяконфліктної роботи 
як то доступ до справедливості, а й т. зв. м’які практики прими-
рення. Під ними, передусім, маємо на увазі розвиток соціальної 
згуртованості, який починається з утворення безпечного про-
стору для проговорення складних тем і зустрічей різних позицій 
за умови, що організаторів цікавлять глибинні, а не формальні 
процеси. Так, лише через усвідомлення та пропрацювання різних 
аспектів нової історії, болю, пам’яті й ідентичності можливий по-
дальший процес примирення і розвитку спільноти. У рамках цієї 
доповіді найкраще звернутися до практик фасилітованого діа-
логу та ролі релігійних гравців в українських реаліях.

На цей момент напрацьована суттєва й різнопланова практи-
ка діалогу, сформовані професійні групи взаємопідтримки й екс-
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пертне середовище. Під час упровадження діалогових ініціатив 
виявилися різні підходи до розуміння суті діалогу, тому група 
українських експертів і практиків із різних сфер систематизувала 
й формалізувала наявний досвід і виклики у вигляді рамкового до-
кумента [1], в якому представлено поняття і принципи діалогу як 
процесу трансформації конфліктів у суспільно-політичній сфері.

Фасилітований діалог як процес трансформації та вирішен-
ня конфліктів – це спеціально підготовлений груповий процес, 
який відбувається з допомогою ведучого – фасилітатора – та має 
на меті покращення розуміння / стосунків між учасниками, а та-
кож може бути спрямований на прийняття рішень щодо спіль-
них дій або розв’язання конфлікту у спосіб, який передбачає рів-
ну можливість учасників зустрічі висловлювати власні думки.

Основні принципи діалогового процесу – це добровільність 
участі, самовизначення учасників, інклюзивність, ключова роль 
фасилітатора, конфіденційність, роль організаторів, усвідомле-
ність і відповідальність як організаторів, так і фасилітаторів, 
рівні можливості висловитись, відносний баланс сил й систем-
ність та структурованість.

Досвід міжнародних конфліктів показує, що релігія найчасті-
ше не є витоком воєн. Ба більше, релігія сама по собі не може бути 
мирною чи войовничою, такими є лише її аспекти й інтерпрета-
ції людьми [2, c. 11]. Найчастіше релігійний чинник є розділюва-
чем в умовах конфлікту, коли одні люди починають вважати себе 
«ближчими» до Бога, ніж інші. Інакше кажучи, хоча в теорії всі люди 
рівні, знаходяться «рівніші» представники, які нібито володіють 
особливими правами та можливостями перед Богом. Така «обра-
ність» призводить до поглиблення лінії розділення та є великим 
фактором ризику для потенційної миротворчості. Релігія у такій 
ситуації здатна створювати можливості й мотиви для підсилення 
ідентичності у протистоянні та сприяє збільшенню насильства.

Однак релігійний чинник може бути й об’єднувачем. Часто 
в роботі з розбудови миру та конфліктології – через  небажання 
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 залучати несвітські організації до політичних процесів або через 
нерозуміння, як вони можуть вплинути на перебіг самого кон-
флікту – миротворчий потенціал релігійних спільнот і структур 
не отримує належної уваги. Насправді ж релігійні організації 
можуть по-різному залучатись до промоції миру: як інституції, 
яким довіряють; як носії цінностей; як моральна основа для 
протистояння несправедливості; як важелі для промоції прими-
рення; як мобілізатори громад, нації та спільнот для розбудови 
миру; а також як мотивація для миротворців. Релігійні лідери 
можуть бути медіаторами й фасилітаторами, якщо вони є ней-
тральними представниками для різних сторін конфлікту.

Моральна ідентичність як продукт інтерпретації релігійного 
дискурсу існує в соціальних практиках, які розвиваються в су-
спільстві як спосіб життя [3]. Якщо ж релігійні діячі, залучені до 
миробудування, приймають унікальність кожної людини, вони 
можуть переорієнтуватися на пошуки спільних універсальних 
рішень. Релігійна розбудова миру – це робота, орієнтована на 
побудову здорових і мирних спільнот, що відбувається за участю 
релігійних акторів, а також через взаємодію з релігійною тради-
цією та контекстом її існування шляхом діяльності як всередині, 
так і між релігійними течіями завдяки діалоговим методам та 
освіті [2, c. 8].

Релігійна розбудова миру покладається на релігійний наратив 
громади й може застосовуватись у різних сферах. Проте, у контек-
сті конфлікту в Україні нас цікавить той її аспект, коли релігійні 
лідери можуть бути мобілізовані для поширення миру, а також 
виступати третьою стороною в переговорах за відсутності релі-
гійного виміру конфлікту (що ставить перед ними особливі вимо-
ги). Умовою для глибокого діалогу, зокрема між представниками 
різних релігій і конфесій, є розуміння власної традиції та готов-
ність зустрічатися з «іншим» [4]. Викликом для цього є асимет-
рія влади всередині й між різними релігійними спільнотами, що 
може створювати дисбаланс впливу різних залучених учасників.
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Що ж стосується практик такої дипломатії, то найпоширені-
шими є такі приклади того, що релігійні організації чи лідери мо-
жуть робити в контексті розбудови миру для широкого суспіль-
ства [5]:

1. Створення і поширення морального бачення, а також робо-
та з цінностями у конфлікті, що має базуватися на ключо-
вих принципах (плюралізму, інклюзії, миробудування через 
розв’язання конфлікту, соціальної справедливості, прощен-
ня, колективного зцілення, самостійності та спокути).

2. Робота через громадянське суспільство.
3. Особисті відносини й доступ до ключових гравців у кон-

флікті через особисті контакти.
4. Духовні бесіди.
5. Молитви й пости.
6. Ритуали примирення.
Отже, в рамках теорії колективної дії прояви релігії можуть 

впливати на конфлікт як конструктивно, так і деструктивно; 
перше дає потенціал для залучення її до роботи над майбутнім 
примиренням. Проєкт «Діалог у дії», що розпочався в 2016 р. на 
базі ГО «Дух і Літера» і його координує авторка разом з кількома 
колегами, зокрема Лідією Лозовою, покликаний сприяти розвит-
ку культури діалогу в місцевих громадах малих міст України. За-
гальноукраїнська проблема, до якої звертається проєкт, – недо-
статньо напрацьовані практики взаєморозуміння і досягнення 
згоди, які могли би сприяти розвитку громадянського суспіль-
ства. Стосунки між громадянами фрагментовані, що особливо 
відчутно в малих населених пунктах, де спільноти зазвичай за-
лишаються на периферії суспільних змін і потребують особли-
вої уваги й єдності. Саме там якісно організований діалог між 
різними суспільними групами, зосереджений навколо спільних 
проблем, необхідний найбільше. 

Досвід проєкту «Діалог у дії» підтверджує потенціал пред-
ставників релігійних організацій у малих громадах як сильних 
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« об’єднувачів», які мають високий рівень довіри та соціальний ка-
пітал. Це дозволяє звертатися через них до різних груп населення, 
навіть тих, які перебувають у конфлікті, і починати роботу з діа-
логовими практиками. Діалогові практики, своєю чергою, можуть 
виливатись у певні практичні кроки з розвитку усієї громади. 

Концептуальне підґрунтя практики проєкту, на нашу думку, 
може дати теорія ліберального шляху прояву релігійних орга-
нізацій у суспільстві – відповідно до концепту «перформансу» 
на противагу «функції», за Н. Луманном. Згідно з цією теорією, 
якщо «функція» реалізується у традиційному прояві релігійно-
го компонента всередині власної групи, то «перформанс» має на 
увазі «застосування» релігії до інших систем, тобто стає куль-
турним ресурсом для інших субсистем у суспільстві. Лібераль-
ний шлях, або «перформанс», дає змогу релігії зламати межі 
свого функціонального гетто й повернутися, зокрема, на полі-
тичну сцену. Додатково, ліберальний шлях із залученням між-
конфесійних і міжрелігійних контактів може дозволити релігії 
стати ширшим культурним ресурсом для соціальної структури 
глобалізованого світу. 

Орієнтовані на ліберальний шлях соціально-релігійні рухи 
можуть забезпечити нове місце для релігії в публічному просто-
рі без появи нових конфліктів – якщо релігійні актори не пере-
тинатимуть принципової межі секулярних інституцій. Зазвичай 
релігія немов бореться зі структурними характеристиками гло-
бального суспільства, протиставляючи себе новій системі, хоча 
має потенціал до гармонійного поєднання, а не протистояння. 
Натомість, соціальні проєкти з елементами релігійного залучен-
ня створюють широкі можливості для побудови мостів, закри-
ваючи собою прірву між приватними релігійними функціями 
та публічним впливом релігійного «перформансу». Підтвер-
дженням і свідченням цього є практика проєкту «Діалог у дії» 
в Україні. Наявні приклади його роботи у громадах дають змогу 
висновувати, що залучення представників релігійних організа-



129

Культура діалогу як інструмент глибинної безпеки в постконфліктному суспільстві  

цій як культурного ресурсу для розбудови «малого суспільства» 
(на прикладі громади чи її окремих частин) приводить до пози-
тивних результатів і допомагає розбудовувати культуру діалогу 
з перспективами майбутнього розвитку громад.

Та все ж, як діалог і фасилітовані відновні практики інтегру-
ються в контекст релігійної спільноти крізь призму її підтрим-
ки процесів примирення та розвитку соціальної згуртованості? 
Як показують дані дослідження про роль релігійного чинника 
в конфлікті [6], бачення миротворчих перспектив самими релі-
гійними діячами може суттєво різнитись, і часто це не залежить 
від деномінаційної приналежності. У питаннях про майбутнє 
примирення і реінтеграцію непідконтрольних уряду територій 
релігійні лідери бачать кілька практичних рішень. Зокрема вони 
згадують про організовані фасилітовані діалоги, де могли б кон-
фіденційно та безпечно зустрічатися представники геть різних 
релігійних течій. На думку служителів, важливо зібрати індиві-
дуально тих представників релігійних організацій, які є практи-
ками та відкриті до співпраці, й дати їм можливість обмінюва-
тися думками в безпечному просторі. Іще одним інструментом, 
на думку респондентів, могли би стати тренінги для представ-
ників різних релігійних організацій на спільні теми, які спри-
ятимуть об’єднанню та побудові особистих зв’язків.

Заразом, служителі виключають «діалог заради діалогу», 
оскіль ки він не приваблюватиме широку аудиторію й не дасть 
змоги відійти від декларативних заяв. Діалог, за їхніми словами, 
має стосуватися нейтральних тем чи викликів, які всі вони до-
лають у повсякденному житті та служінні. Можливо, це питання 
регіональної специфіки або загальні напрямки розвитку служін-
ня, щодо яких важливо обмінятися досвідом і продумати спільні 
кроки задля кращого результату. Тут важливо також зважати на 
баланс статусу й можливостей різних релігійних організацій, що 
став показовим на прикладі регіональних та обласних церковних 
рад. Так, деякі з них фактично втратили свою актуальність, коли 
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певна конфесія чи церква досягла рівня більшого впливу, моно-
полізувавши релігійний «ринок» регіону. Тоді лідери таких орга-
нізацій можуть відмовлятися від попередніх спільних дій на ко-
ристь збереження власного ресурсу та примноження впливу.

Навіть за таких умов міжцерковні ініціативи, спрямовані на 
досягнення певних результатів у соціальному служінні, можуть 
бути ефективними. Актуальними є теми економічного розвитку, 
які приваблюють усі групи населення. Також актуальним може 
бути розгляд конкретних питань чи документів, як це відбува-
ється в рамках капеланського служіння (ідеться, передусім, про 
медичне та пенітенціарне капеланство), а також опіка над роди-
нами у складних життєвих обставинах. Респонденти підкреслю-
ють, що тема роботи з молоддю та родинами для всіх є надзвичай-
но актуальною, і обсяг необхідного служіння значно перевищує 
наявні зусилля. В інтерв’ю більшість служителів говорили про 
ідею підготовки лідерів серед майбутніх пасторів та священни-
ків, а також про роботу з «новим поколінням», на яке вони покла-
дають особливі надії, оскільки воно може бути звільненим від 
контексту попередніх міжцерковних протистоянь і конфліктів. 
Зокрема, здобуті навички майбутніх лідерів можуть стосувати-
ся вміння ефективної та мирної комунікації, аналізу контексту 
середовища, в якому вони працюють, а також навичок групової 
роботи в форматі фасилітації, що може значно полегшити і тран-
сформувати їхню роботу з соціальними групами загалом.

Міжнародний досвід врегулювання багаторівневих конфлік-
тів, як от на Балканах, демонструє можливість до поступового 
пропрацювання глибинних ліній розділення, що виникають 
після завершення активної фази збройного протистояння. Так, 
до прикладу, наш колега Горан Божичевіч має досвід співпраці 
з міжрелігійною мережею миротворців, завдяки чому вдається 
демонструвати платформу для можливої єдності, а також го-
ворити на складні теми пам’яті, насильства, страждань і спра-
ведливості. Ці кейси та проєкти подані в його роботі «Розбудова 
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діалогу»1, яка перекладена українською та розміщена у вільному 
доступі завдяки «Діалогу в дії». На думку практика, у роботі з при-
мирення немає швидких рішень і легких відповідей. Примирен-
ня – одна з тих речей, які визначають наше життя; усі ми маємо 
власні погляди на нього, але водночас у нас винятково низький 
рівень готовності дізнаватися щось про нього. Примиренню не-
можливо навчитися, його неможливо спланувати. Однак ми мо-
жемо створювати середовище, де примирення стане можливим. 
Заохочувати й навчати тих, хто буде ним серйозно займатися, 
викривати брехню, зменшувати простір для неї, як би мило вона 
не звучала, докопуватися до істини – що неприємніше й болючі-
ше, то цінніше для примирення. Примирення не є ні здібністю, 
ні знанням, це не проєкт і не інструмент. Це, імовірно, – найбіль-
ший виклик, який стоїть перед людьми як соціальними істотами – 
щиро будувати спільне майбутнє з тими, із ким у тебе конфлікт, 
спільне насильницьке минуле. Тому в примиренні не можна ні-
чого нав’язувати, тому важко планувати проміжні кроки, але до 
нього можна підходити з розумом.

Робота над примиренням можлива завдяки збалансовано-
му та надзвичайно чутливому розвитку миротворчих ініціатив, 
чия головна характеристика для подальшого успіху – це сталість 
і системність. Розбудова культури діалогу не зупиняється лише 
на зустрічі сторін конфлікту, вона пронизує всі сфери суспільства 
та допомагає навчатися, як можна конструктивно долати викли-
ки та будувати співпрацю, де можуть вигравати всі учасники. Діа-
лог у контексті збройного конфлікту та постконфліктного сере-
довища – це наче лампа, що підсвічує сірі зони нашої свідомості 
й дозволяє прояснювати те, що інші воліли б забути. І релігійні 
актори, як і середовище загалом, можуть значно сприяти цьому 
процесу трансформації за готовності та сміливості.

1  Божичевіч Г. Розбудова діалогу: вибрані приклади роботи з примирен-
ня в Хорватії. Київ, 2020.
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Попри вказані труднощі, релігія в Україні має та реалізовує 
значний потенціал до примирення, діалогу та миротворчості на 
локальному рівні, в окремих громадах і поодиноких акціях та іні-
ціативах, який набуватиме значного розвитку. Зокрема, йдеться 
про горизонтальні мережі співпраці за межами деномінаційних 
розподілів, соціальні ініціативи та поодинокі приклади дії пред-
ставників релігійних спільнот як суспільних акторів, а не лише 
у вигляді реакції на певні явища постфактум.
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К. Рашевська

ЖІНКИ В МІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ: 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНОДЕЗАГРЕГОВАНОГО 

ПІДХОДУ ТА КРИМСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Вступ. Збройні конфлікти не є гендернонейтральними: в умо-
вах тривалого насильства жінки зіштовхуються з підвищеним 
ризиком зґвалтувань, торгівлі людьми, примусу до вступу в ста-
теві відносини, небажаної вагітності, ранніх і примусових шлю-
бів, небезпечних абортів і смерті під час пологів. Їхня нормальна 
життєдіяльність ускладнена через руйнування інфраструктури, 
а соціальна роль обтяжується необхідністю керуванням домо-
господарством.

В умовах збройних конфліктів у всьому світі приблизно 35 % 
жінок, які проживають у зонах конфлікту, стали жертвами фізич-
ного чи сексуального насильства. Водночас є висока ймовірність, 
що фактичний показник сягає 70 %, оскільки насильство не об-
межується лише завданням тілесних ушкоджень і сексуальними 
наругами [1]. Це також психологічне й економічне знущання, 
проведення традиційних ритуалів і постійний тиск, який пере-
творюється для жінок у звичну ситуацію, про яку вони не бажа-
ють або не можуть говорити.

В умовах затяжних криз жінки страждають від економічної 
маргіналізації та експлуатації. Однак поліпшення цієї ситуації 
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не є пріоритетним завданням для урядів, тому в низці держав 
і далі є дискримінаційні закони щодо оплати праці, захисту ма-
теринства, відпустки по догляду за дитиною, працевлаштуван-
ня біженців і внутрішньо переміщених осіб. Створення адекват-
ного політичного та нормативного середовища, яке сприяло б 
доступу на ринок праці жінок переноситься на період посткон-
фліктної відбудови, де воно часто «втрачається» серед інших, на-
сущніших завдань, що не дозволяє забезпечити тривалий мир. 
Під час збройного конфлікту унікальні потреби жінок не забез-
печуються з такою ж ретельністю, як потреби, пов’язані з жит-
лом, водопостачанням і харчуванням, що не сприяє викорінен-
ню нерівноправних гендерних відносин. Показово, що в 2015 р. 
лише 0,5 % від фінансування гуманітарних заходів спрямовано 
на боротьбу з гендернообумовленим насильством [1]. 

Відтак, метою цього дослідження є розробка механізму імпле-
ментації гендернодезагрегованого підходу (створення профілю 
вразливої групи, спрямування ресурсів на дотримання її прав, мо-
білізація її потенціалу для врегулювання конфлікту) в українське 
нормативно-правове поле з урахуванням «кримського контек-
сту». Для досягнення цієї мети автор поставлені такі завдання: 
(1) проаналізувати правовий статус жінок у міжнародних зброй-
них конфліктах; (2) виявити основні проблеми з дотриманням 
прав жінок на тимчасово окупованому Кримському півострові;  
(3) запропонувати необхідні нормативні й інституційні зміни для 
імплементації гендернодезагрегованого підходу в українську 
правову систему.

Виклад основного матеріалу. Під час збройних конфліктів 
чоловіки становлять більшість комбатантів, тоді як жінки – ци-
вільного населення. Обидві категорії мають отримувати відповід-
ний захист прав людини, передбачений нормами міжнародного 
гуманітарного та міжнародного права. Право жінок на особливий 
захист закріплене в Женевській конвенції про поводження з вій-
ськовополоненими (ЖК-ІІІ, ст. 25, ч. 2 ст. 108 [2], в Женевській 
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конвенції про захист цивільного населення під час війни (ЖК-IV, 
ст. 24, 27, 50) [3], у Додатковому протоколі І (ДП-І ст. 76–78) [4], 
у Декларації Генеральної Асамблеї ООН про захист жінок і дітей за 
надзвичайних обставин і в період збройного конфлікту [5], у Бю-
летені Генерального секретаря ООН «Дотримання МГП силами 
ООН» (п. 7.3–4, ст. 8 e–f) [6]. Ця норма має характер звичаєвої і по-
винна застосовуватися також у період неміжнародних збройних 
конфліктів (Звичаєве МГП, норми 119–120, 134–135) [7]. 

Оскільки жінки, у розумінні міжнародного гуманітарного права, 
вважаються цивільними особами, вони користуються загальним 
захистом, що включає повагу до їхньої особистості, честі, гідності 
сімейних прав, релігійних переконань і обрядів, свободу від будь-
яких посягань на їхню честь, включно зі свободою від зґвалтувань, 
примусу до проституції або будь-яких інших форм зазіхань на їхню 
моральність (ЖК-IV ст. 27, ДП-І ст. 76.1). Показово, що при встанов-
ленні факту індивідуального переслідування для надання статусу 
біженця УВКБ ООН поряд з іншими критеріями враховує також сек-
суальне насильство (висновок Виконавчого комітету № 73 (XLIV). 
Перелік складових елементів останнього не є вичерпним, й історія 
підтверджує, що таке рішення виправдане. Зокрема, міжнародним 
злочином визнаний примус маленьких дівчат демонструвати гім-
настичні вправи оголеними (Рішення у справі Акаєсу) [8].

Окрім цілого масиву матеріальних норм договірного та звича-
євого характеру, для жінок також передбачена низка міжнарод-
них механізмів для захисту їхніх прав. Так, Статут Міжнародного 
кримінального суду, як було згадано, поширює юрисдикцію Суду 
на злочини, жертвами яких виключно або найчастіше стають 
жінки: примусова вагітність / стерилізація, зґвалтування, дома-
гання, обернення в сексуальне рабство, примус до проституції 
(ст. 7 п. 1 (g), ст. 8b xxii). Насильство проти жінок може розгля-
датися як засіб здійснення геноциду (Рішення у справі Акаєсу). 
Злочином проти людяності визнається переслідування групи, 
зокрема за статевою ознакою (ст. 7 п. 1 (h)).
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Захист прав жінок від наслідків збройних конфліктів залиша-
ється складною проблемою, не врегульованою на національному 
рівні. Особливо гостро вона постала в контексті окупації Крим-
ського півострова Російською Федерацією (далі – РФ). 

У лютому 2014 р. РФ здійснила спробу анексії частини тери-
торії України. Від початку окупації ситуація з реалізацією прав 
жінок значно погіршилася, адже останні зазнають дискримінації 
зразу за кількома ознаками: гендерною (власне, як жінки); націо-
нальною (як особи, які відмовилися від нав’язаного окупаційною 
державою громадянства), етнічною (як кримські татарки, ромки, 
українки), соціальною (як активістки), релігійною (прихожанки 
УПЦ, Свідки Єгови) тощо.

У найвразливішому становищі опинилися жінки, щодо яких 
суди, створені на окупованій території РФ у порушення норм 
міжнародного гуманітарного права (ЖК- IV ст. 75) та міжнарод-
ного права прав людини (ст. 6 ЄКПЛ) [9], винесли обвинувальні 
вироки. Опираючись на відсутність жіночих колоній в Криму, РФ 
примусово переміщує таких жінок на свою територію, що є пору-
шенням ст. 76 ЖК-IV, де вони піддаються дискримінації та при-
низливому поводженню [10]. Станом на 2017 р. щонайменше 
600 жінок із Криму та материкової частини України утримували 
в змішаних або жіночих колоніях на території РФ. Таким особам 
часто відмовляють у належному лікуванні та госпіталізації, що 
є порушенням їхнього права на здоров’я (наприклад, через нена-
дання лікування гепатиту С та ВІЛ) [11]. До таких жінок не до-
пускають українського консула, адже позбавленим волі нав’язано 
громадянство окупаційної держави.

Також варто згадати і про дружин політв’язнів. Це приблизно 
100 жінок, які опинилися на території Кримського півострова в зо-
ні потенційного ризику: без матеріальної допомоги й часто – без 
житла. Наприклад, кримські татари, які повернулися у 1990-х рр. 
після депортації та побудували будинки на земельних ділянках, 
не отримавши дозволів, за рішеннями окупаційних судів мають 
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зносити незаконні побудови. Обмеженими в правах опинилися 
й багатодітні матері: норми російського законодавства, на відміну 
від українського, не гарантують їм права на отримання земельної 
ділянки чи спеціальних виплат. До того ж, допомога при народ-
женні дитини тепер має накопичувальний характер, що дозволяє 
використати її лише після досягнення дитиною певного віку.

Серед інших проблем жінок, які потребують імплементації 
гендернодезагрегованого підходу обома сторонами конфлікту: 
неможливість отримати належну медичну допомогу, а також за-
хист у разі насильства. Перша пов’язана з поширенням на оку-
повану територію російського законодавства щодо обов’язково-
го медичного страхування, оформлення якого обумовлюється 
отриманням громадянства РФ, а відсутність полісу є підставою 
для відмови в наданні навіть екстреної медичної допомоги. Дру-
га проблема виникла через відсутність у РФ спеціалізованого 
законодавства щодо боротьби з гендернообумовленим, зокрема 
домашнім, насильством, хоча воно є одним із перших наслідків 
збройного конфлікту.

Хоча жінки становлять більшість серед внутрішньо перемі-
щених осіб [12], а серед них – показник матерів-одиначок наба-
гато вищий, аніж в Україні загалом, вони зіштовхуються з труд-
нощами під час отримання соціальної допомоги на материковій 
частині держави. З іншого боку, на території Кримського півос-
трова, РФ обмежує право жінок, які відмовилися від її паспорт-
ного документа, в оформленні опіки чи в усиновленні (відповід-
но до Федерального закону від 28 грудня 2012 р. № 272-ФЗ) [13]. 

Окупувавши Кримський півострів, РФ почала запроваджувати 
репресивну політику щодо громадських активісток, журналіс-
ток та адвокаток, зокрема перешкоджала діяльності захисниць 
політв’язнів Олени Пестовської та Лілі Гемеджи, сфабрикувала 
кримінальні провадження щодо журналістки Лутфіє Зудієвої та 
активістки Веджіє Кашки, депортувала Аліну Смутко й Альону 
Савчук.
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За даними УВКПЛ ООН, у зоні ООС жінки зіштовхуються з вели-
ким ризиком сексуального насильства з боку бандитських угру-
пувань. У доповіді Управління за 2017 р. є інформація про непо-
одинокі випадки групових зґвалтувань жінок із метою отримання 
інформації чи матеріальної вигоди [14]. Однак, відповідних даних 
щодо жінок на території Кримського півострова знайти не вда-
ється. Очевидно, що це не свідчить на користь відсутності гендер-
нообумовленого насильства на окупованій території. Річ у тому, 
що РФ створила численні перешкоди для моніторингу ситуації та 
надання допомоги жертвам збройного конфлікту.

Висновок. Жінки на території Кримського півострова і далі 
стикаються з обмеженням і порушенням прав, які призводять 
до втрати життя навіть без відкритого збройного протистоян-
ня. Вони не залучені до пошуку врегулювання конфлікту. Їхні 
проблеми та потреби не враховані в Національному плані дій на 
2016–2020 рр. щодо виконання Резолюції РБ ООН 1325 про мир, 
жінок і безпеку [15]. Це збільшує актуальність впровадження ген-
дернодезагрегованого підходу до подолання наслідків конфлікту. 

Для його імплементації Україні необхідно: забезпечити пра-
восуддя з гендерночутливим підходом, виконати зобов’язання 
щодо попередження, розслідування та покарання злочинів, учи-
нених під час збройних конфліктів, проти жінок; включити жінок 
до переговорів щодо примирення і долучити їх до процесу ухва-
лення рішень; проводити обов’язкові систематичні навчання пра-
воохоронних органів і військових щодо прав жінок; забезпечити 
надання необхідної медичної допомоги та доступ до правосуддя 
внутрішньо переміщених та інших вразливих груп жінок (багато-
дітних, хворих і тих, хто перебуває у місцях несвободи) [16]. 

Хоча кризи, найчастіше, поглиблюють наявну вразливість 
жінок, зміни, що відбуваються в суспільстві під час збройних 
конфліктів можуть відкрити вікно можливостей для боротьби 
з гендерною дискримінацією та нерівністю. Низка досліджень, 
проведених щодо подій в Уганді, Руанді, Боснії та Чечні, демон-
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струє поліпшення ситуації з реалізацією політичних і громадян-
ських прав у постконфліктних спільнотах після адаптації гендер-
нодезагрегованого підходу [17], що лише збільшує актуальність 
проведення належних нормативних та інституційних змін на те-
риторії України.
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САМОЗАЙНЯТІСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНОК  
НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ –  
ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Вступ. Конфлікт в Україні та навколо неї змусив тисячі людей по-
кинути свої домівки та шукати притулку в інших місцях. Відкри-
тими залишаються питання охорони здоров’я, харчування і пра-
цевлаштування переселенців з тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей та АР Крим. Особливо важко 
знайти роботу в нових місцях проживання одиноким матерям 
і жінкам середнього віку. У центрі уваги науковців і практиків 
є пошук шляхів подолання безробіття переселенок і створення 
сприятливих умов для соціально-економічного розвитку регіо-
нів України. 

Мета. Вивчення можливостей у сфері інтеграції та адаптації 
переселенок у нових для них територіальних громадах, можли-
вості самозайнятості внутрішньо переміщених осіб у секторі кре-
ативних індустрій в умовах пандемії. 

Завдання: дослідження проблеми працевлаштування внут-
ріш ньо переміщених осіб, вивчення можливостей розвитку сек-
тора креативних індустрій для підвищення рівня зайнятості пе-
реселенок.

Виклад основного матеріалу. Значна кількість людей була 
змушеною переїхати в інші області України або виїхати за кор-
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дон у зв’язку з анексією АР Крим і міста Севастополя, та у зв’язку 
з активізацією військових дій на сході України [1]. Відповідно до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах і має право на постійне 
проживання в Україні, яку змусили залишити чи покинути своє 
місце проживання у результаті або для уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини й надзвичайних си-
туацій природного чи техногенного характеру [2]. 

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб станом на 26 квітня 2021 р. на облік взято 
1 465 654 переселенців із тимчасово окупованих територій До-
нецької та Луганської областей та АР Крим [3]. 

Через бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської 
областей України багато жінок утратили своїх чоловіків. Тисячі 
інших жінок покинули свої домівки й переїхали разом зі своїми 
дітьми до інших місць. У багатьох із них немає джерел доходу, 
можливості придбати чи винаймати житло й можливостей пра-
цевлаштування і професійного розвитку [1]. 

За даними Державного центру зайнятості на січень-березень 
2021 р. кількість осіб, які мали статус безробітних – 680 316, 
а кількість вакансій – 244 949 [4].

Уряд України вживає окремих заходів щодо розв’язання проб-
лем вимушено переміщених осіб, багато зусиль докладають і між-
народні організації, волонтери, благодійні організації й окремі 
громадяни. 

Серед основних завдань у сфері інтеграції та адаптації пере-
селенців у нових для них територіальних громадах є:

– створення можливостей тимчасової зайнятості, зокрема для 
жінок;

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
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– створення можливостей для проведення професійної пере-
підготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо перемі-
щених осіб з урахуванням потреб ринку праці.

Також варто сприяти проведенню навчання підприємців-по-
чатківців основам ведення бізнесу (напр., від моменту реєстра-
ції юридичної особи до перших продажів); упровадженню си-
сте ми мікрокредитування бізнес-проєктів; наданню фінансової 
підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію біз-
нес-проєктів. 

Варто зазначити, що Державною стратегією регіонального роз-
витку на період до 2027 р. передбачено заходи щодо сприяння роз-
витку підприємництва й підтримки інтернаціоналізації бізнесу 
в секторі малого та середнього бізнесу [5]. 

Залучення безробітних до організації підприємницької діяль-
ності – одна з активних форм підтримки безробітних, яку здійс-
нює державна служба зайнятості в разі відсутності на ринку 
праці роботи, яка підходить, і передбачає такі дії: залучення без-
робітних до консультаційного семінару з основ підприємництва; 
розроблення бізнес-плану; підготовка спеціалістами центру за-
йнятості документів безробітного для розгляду на засіданні ко-
місії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності; державна реєстрація без-
робітного як суб’єкта підприємницької діяльності тощо [4]. 

Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи 
або реєстрація такою внутрішньо переміщеною особою фізичної 
особи-підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною про-
цедурою за місцем проживання такої особи у відповідному тери-
торіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реє-
страцію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, на підставі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи [2]. 

Упродовж 2020 р. спостерігався певний прогрес у запрова-
дженні нових форм електронного урядування, а також державних 
електронних сервісів надання послуг та інформації громадянам. 
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У лютому 2020 р. Мінцифри презентувало єдиний онлайн-сервіс 
державних послуг «Дія», який упродовж року нарощував кіль-
кість опцій, доступних для громадян, серед яких онлайн-реєстра-
ція фізичної особи підприємця [6].

Вибираючи підприємницьку діяльність переселенкам варто 
звернути увагу на сектор креативних індустрій, зокрема на ви-
робництво гендмейд-продукції.

Креативні індустрії – види економічної діяльності, метою яких 
є створення доданої вартості й робочих місць через культурне 
(мистецьке) та/або креативне вираження [7]. До креативних інду-
стрій належать 34 види економічної діяльності, зокрема: народні 
художні промисли, живопис, графіка, скульптура, фотографія, лі-
тература, друковані засоби масової інформації, дизайн, мода, про-
грамне забезпечення, відеоігри, цифрові технології в мистецтві, 
реклама, маркетинг, бібліотеки, архіви, музеї тощо [8].

Креативні індустрії в Україні генерують приблизно 3,5 % ВВП 
і забезпечують 2 % зайнятості. Цей показник значно нижчий за єв-
ропейський показник зайнятості (6,5 %), але він свідчить про те, 
що Україна має потенціал для подальшого розвитку сектора [9]. 

Упродовж останніх років на світовому ринку зростає попит 
на вироби ручної роботи або гендмейд-продукцію. В Україні ри-
нок гендмейд-товарів переважно офлайновий (76,3 %), оскільки 
більшість угод проходить між сторонами без використання елек-
тронних форм обліку [10]. 

Відзначимо, що упродовж 2020 р. українська економіка по-
терпала від глобальної коронавірусної кризи. Пандемія постави-
ла в особливо скрутне становище сектор малого та середнього 
бізнесу загалом, а також окремі сфери і галузі, зокрема креатив-
ні індустрії. Коронакриза посилила проблему зайнятості. Рівень 
безробіття зріс із 8,5 % до 9,9 %. Кількість безробітного насе-
лення становила 1,6 млн осіб. Однак в умовах пандемії додат-
ковий значний стимул для розвитку дістав процес цифровізації 
економіки [6].
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Загострення конкуренції, високий рівень насиченості, підви-
щені вимоги споживачів – усе це ускладнює вихід на міжнарод-
ний ринок гендмейд-виробників. Водночас, в умовах діджиталі-
зації всіх сфер світової економіки цю проблему суттєво полегшує 
світова мережа Інтернет, яка дає змогу гендмейд-майстрам не 
лише вивчати ринок і вподобання споживачів, а й просувати 
й реалізовувати свою продукцію в усіх куточках світу. Гендмейд 
став одним із важливих секторів електронної комерції, що актив-
но розвивається за допомогою сучасних інформаційних техноло-
гій [11]. 

Україна посідає 3 місце серед країн Європи за кількістю виро-
бів народного промислу на вебсайті електронної комерції «Etsy». 
Більша частина товарів, які пропонують онлайн, створюють ки-
ївські майстри. Наступне за активністю – Харків, далі Дніпро та 
Львів. Це пов’язано з рівнем онлайн-активності населення і ре-
кламного охоплення в регіонах [10].

Однією із перешкод для ведення світового ринку є нерівно-
мірність доступу до інформаційно-комунікаційних технологій 
у регіонах. Станом на 1 січня 2019 р. регіонами з найвищою за-
безпеченістю населення фіксованим швидко смуговим доступом 
до мережі Інтернет є м. Київ, Одеська та Миколаївська області, 
а з найнижчою – Закарпатська, Луганська та Донецька області. 
Варто відзначити, що частка абонентів у сільській місцевості за 
2018 р. становить лише 2,5 % і залишилася на рівні 2017 р. [5]. 

Також підкреслимо, що надмірне регулювання і нерозвинена 
інфраструктура онлайн-платежів перешкоджають розвитку елек-
тронної торгівлі. Це, передусім, обмеження щодо отримання елек-
тронних платежів, неможливість обробляти окремі онлайн-плате-
жі й недостатнє використання міжнародно-визнаних стандартів 
і платформ, зокрема обмежений доступ до функціоналу «PayPal». 
За цих обставин підприємці змушені користуватися послугами 
посередників, що призводить до виникнення додаткових витрат 
і перешкоджає експортній діяльності підприємців. 
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Зростання онлайн-ринку креативних товарів (зокрема генд-
мейд-товарів) підвищить рівень зайнятості населення. Особливо 
це актуально для переселенок, які зможуть працювати вдома та 
піклуватися про свою родину, здійснюючи продажі онлайн. Такий 
вид підприємницької діяльності можна здійснювати в будь-яко-
му регіоні України. Отже, переселенки більше не втратять роботу 
у зв’язку із внутрішнім переміщенням і зможуть після повернен-
ня додому й далі займатися бізнесом. 

Спільноті креативних індустрій варто організувати професійні 
мережі та платформи, що включатимуть компанії, неурядові ор-
ганізації та державні установи задля розбудови зв’язків, ділитися 
досвідом та експертними знаннями. Це дозволить створити ди-
намічну інформаційну мережу для покращення ділового спілку-
вання [9]. Необхідно розбудовувати зв’язки між підприємцями та 
навчальними закладами (проведення тренінгів, лекцій із марке-
тингу, бухгалтерського обліку, основ підприємницької діяльності, 
іноземних мов). Також важливим є навчання підприємців особли-
востям торгівлі на вітчизняних і світових онлайн-маркетплейсах 
(«Crafta», «Etsy», «Amazon», «eBay»), надання інформації щодо мож-
ливостей продажу гендмейд-товарів на тих чи інших платформах.

Висновки. Здійснений аналіз чітко показує, що Україна має 
значні можливості щодо розвитку сектора креативних індустрій, 
зокрема гендмейд-товарів, для підвищення рівня зайнятості та 
забезпечення молоді, жінок (зокрема переселенок) і віддале-
них громад гідними можливостями працевлаштування а також 
збільшення валютних надходжень.
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М. Богун

ПОРІВНЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИК СПРЯМОВАНИХ  

НА ПІДТРИМКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
СИРІЇ ТА УКРАЇНИ

У країнах із розвинутою економікою жіноче підприємництво вже 
тривалий час є пріоритетним і стратегічним напрямком розвит-
ку та підтримки державних політик, маючи високий вплив на 
економіку цих країн загалом («Звіт ООН»). Така підтримка стала 
можлива через формування інституцій, які на державному рів-
ні допомагають і формують довгострокову стратегію взаємодії 
держави та жіночого бізнесу, через підтримку й інформаційну 
складову, просвітницькі кампанії, які просувають ідеї жіночого 
підприємництва починаючи зі шкіл та університетів, через адап-
тований культурний контекст, продуману бізнесово-освітню під-
тримку початківцям із діючими інструментами та програмами, 
і звісно, доступом до фінансування та багато іншого. 

Розвиток жіночого підприємництва в країнах із військовими 
конфліктами набуває важливого контексту та значення, врахо-
вуючи складну економічну ситуацію і необхідність економічного 
зростання та відновлення. Порівнюючи умови ведення бізнесу 
в Україні та Сирії, ми можемо спостерігати один спільний кон-
текст, такий як ведення бізнесу в умовах тривалого військово-
го конфлікту, хоч і слід відрізняти його природу (в Сирії – гро-
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мадянська війна, в Україні – військова агресія РФ), коли є місце 
невпевненості й політичної нестабільності, дефіцит фінансової 
підтримки та купівельної спроможності, обмежений доступ до 
ринків збуту, колапс інфраструктури, санкції й обмеження пла-
тежів, збільшення економічних прогалин, зменшення людського 
капіталу, недружнє регуляторне середовище, зменшення розмі-
ру ринку збуту, колапс освіти. Ще в 2012 р.Україна відповідно до 
рейтингу «Doing Business» посідала 152 місце зі 183 можливих 
економік країн, тоді як Сирія була на 144-му. Станом на 2020 р., за 
даними цього ж рейтингу – Україна перебуває на 64 місці, а Сирія 
на 176 місці. Сирія до сьогодні має недружнє бізнес-регулюван-
ня, у якому відсутні умови створення і ведення підприємництва, 
що змушує власників задуматися перед тим, як реєструвати влас-
ний бізнес у своїй країні, особливо, зважаючи на те, що держава 
не просунулась у розв’язанні зазначених проблем і відсутності 
переваг від роботи в таких умовах (слабкий ринок збуту, санкції, 
арешти рахунків, Сирія перебуває під санкціями США, ЄС, Араб-
ської Ліги, на неї накладена заборона міжнародної торгівлі, їй 
притаманна фактична слабка регуляція питання права власно-
сті, відсутність доступу до кредитного чи інвестиційного капіта-
лу, відсутність правового поля під час укладання контрактів між 
компаніями, які захищали б обидві сторони). З 2011 р. приблиз-
но 6 000 підприємців зареєстрували свій бізнес у Туреччині чи 
інших сусідніх країнах (Лебанон, Єгипет, Йорданія). 

В Україні, окуповані території, так звані «ЛНР» і «ДНР», мають 
аналогічну ситуацію та проблеми, де відбувається впроваджен-
ня «власних законів», які не визнає жодне міжнародне право – на 
територіях не працюють платіжні системи та банки, територія 
перебуває під санкціями, і РФ активно підтримує цей безлад, до-
датково надаючи можливості отримання паспортів РФ, а також 
реєстрації бізнесу та сплати податків на території РФ. Попри 
складну ситуацію, Україна суттєво покращила умови для ведення 
бізнесу і зробила найшвидший ривок у рейтингу «Doing Business» 
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серед колишніх пострадянських країн – це і легкість реєстрації 
та ведення бізнесу, і покращення умов міжнародної торгівлі й ви-
конання контрактів, і створення державних інституцій та елек-
тронних платформ, і співпраця з міжнародними донорами тощо. 
Як висновок, деокупація, припинення військових дій, повернення 
до виконання українського законодавства та норм міжнародного 
права, активне впровадження державних інструментів і створен-
ня інституцій, відновлення інфраструктури, зняття санкцій – ста-
нуть надзвичайно важливим кроком для ведення бізнесу й еко-
номічної спроможності деокупованої території.

Розвинуті країни довели, що жіноче підприємництво пози-
тивно впливає на економіку, а ми можемо припустити, що навіть 
в умовах військового конфлікту, воно є критично важливим, адже 
в такому контексті жінки є надійними членами громади й еконо-
мічного життя, продовжуючи забезпечувати добробут родин, тоді 
як чоловіки можуть бути поранені або вбиті. Щодо військових дій 
у 2009 р. в Сирійському національному звіті з питань підприєм-
ництва встановлено, що рівень участі жінок у підприємництві 
становив 4,4 %. Складно визначити дані сьогодні, але звіт «Під-
приємництво в зоні конфліктів. Інформація про стартапи в Сирії» 
зазначає, що кількість підприємниць становить 22 %, тоді як се-
ред чоловіків це 77 %. Згідно з даними Міністерства соціальної 
політики, в Україні, станом на 13 квітня 2020 р., зареєстровано 
1 446 881 внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) переселен-
ців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей та АР Крим. Серед гендерної статистики 58 % ВПО це 
жінки. В Україні за даними «open Data bot» (платформа для ро-
боти з відкритими даними), станом на 2020 р. фіксує 46 % під-
приємниць і щороку цей відсоток жінок-ФОП стабільно збіль-
шується, особливо упродовж останніх 5 років. У 2021 р. офіційно 
зареєстровано 863 455 підприємниць – це 47 % від загальної кіль-
кості ФОП в країні. Ще у 2016 році це було 43,7 % підприємниць, 
у 2018 р. цей показник зріс до 45 %. Тому робота над усуненням 
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бар’єрів, які стримують старт бізнесу над збільшенням кількості 
підприємниць, має вестися системно та довгостроково. 

Також необхідно напрацьовувати державні ініціативи та полі-
тики, які працюватимуть із бар’єрами, з якими стикаються жінки 
на старті бізнесу. Кажучи про такі бар’єри варто розуміти, що по 
всьому світу вони більш-менш універсальні, і в Україні, і в Си-
рії. Це доступ до фінансування на різних рівнях ведення бізне-
су: різні дослідження підкреслюють, що жінкам важче отримати 
доступ до фінансування, але вони свідоміше й частіше йдуть на 
ризик і іноді підписують угоди на невигідних умовах і вищих від-
соткових ставках.

Моє авторське експертне опитування підприємниць, зокрема 
ВПО, підтверджує, що жінки частіше готові ризикувати, та ці ри-
зики мають мати під собою підґрунтя та впевненість у спромож-
ності повернути кошти. Опитані експертки зазначають, що ма-
ють позитивний досвід співпраці з банківськими установами до 
військових дій, і негативний після 2014 р., коли жінки стикалися 
з жорсткими вимогами до пакету документів на кредитування 
та високими відсотковими ставками, і відмовами в фінансуванні. 
Окремо варто згадати, на мою думку, усуне дискримінаційну нор-
му фінансових установ, яка забороняє кредитування фізичних та 
юридичних осіб, які зареєстровані чи ведуть бізнес на території 
Луганської та Донецької областей підконтрольних Україні. Тому, 
як висновок, і українським і сирійським підприємницям у зонах 
конфлікту чи поруч варто розраховувати на донорські програми 
фінансування або сімейні чи власні заощадження, на які не буде 
ризику вплинути політиці менеджменту банків.

В Україні, як порівняти з арабськими країнами, низькі преце-
денти, коли через культурні обмеження жінки, без дозволу чо-
ловіка або батька, не мають контролю над власними активами. 
Доступ до інших торгових ринків є великим викликом для жі-
нок, як в Україні, так і в Сирії, мовні, освітні бар’єри, незнання ре-
гуляторно-правового середовища є серйозною перешкодою для 



154

Жінки в конфлікті

українських і сирійських підприємниць. Варто зазначити, що іно-
ді жінки не мають змоги подорожувати до інших регіонів, навіть 
на рівні своєї країни, і причиною цьому можуть бути не тільки 
відсутність фінансів, а й сімейні зобов’язання, не кажучи вже про 
те, що закони шаріату й іслам, які в Сирії забороняють жінці по-
дорожувати наодинці. Жінки в своїй підприємницькій діяльності 
часто скаржаться на брак кваліфікованих кадрів і персоналу, а іно-
ді й на відсутність навичок роботи з персоналом, коли підприєм-
ницька діяльність жінок замкнута тільки на собі, вона не встигає 
вдосконалювати власні навички та покращувати освіту. Можемо 
зробити висновок, що для українських підприємниць ситуація 
краща, проте не ідеальна. Суспільне ставлення досі перешкоджає 
деяким жінкам навіть роздумувати про початок бізнесу, додаю-
чись до комплексу вже наявних бар’єрів. 

Окремою проблемою для жінок є доступ до сучасних техноло-
гій (комп’ютерної грамотності) – молодші жінки більш освічені 
щодо користування сучасними пристроями, однак жінки стар-
шого віку, особливо жінки в сільській чи віддаленій місцевості, 
мають проблеми з доступом до надійних, ефективних та еконо-
мічно вигідних технологій і низький рівень комп’ютерної гра-
мотності. На думку колишнього міністра АПК України, Ольги Тро-
фімцевої, жіноче підприємництво в Україні обмежує нерозвинена 
інфраструктура соціальних послуг на селі, яка створює більше 
навантаження на жінок у питаннях догляду за дітьми чи інших 
питаннях; відсутність доступного кредитування для МСБ у регіо-
нах, зокрема з фокусом на власницях компаній; відсутність ста-
лої аграрної політики щодо підтримки кооперації, зокрема серед 
підприємниць, яка може значно полегшити їм ведення бізнесу; 
відсутність ефективної системи дорадництва, зокрема для фор-
мування регіональних осередків підприємниць; фактична від-
сутність освітніх програм (окрім деяких проєктів техдопомоги) 
саме для підприємниць, зокрема щодо питань фінансової, юри-
дичної грамотності й виходу на цивілізовані внутрішні та зов-
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нішні ринки збуту. На основі опитування, яке у 2015 р. проводив 
серед українських підприємниць американський професор Джон 
Джонсон спільно з фондом «CoxBusiness», можемо стверджувати, 
що ключовими перешкодами для розвитку бізнесу для жінок за-
лишається бюрократія в державних органах влади, брак фінансу-
вання і відсутність кваліфікованого персоналу. Зважаючи на ці та 
інші бар’єри, державна політика має створювати програми спря-
мовані на стимулювання й усунення бар’єрів і викликів. Водночас 
державна підтримка жіночого підприємництва не має заміщати 
ринкові механізми та створювати корупційні можливості, через 
стимулювання виключно жіночого підприємництва чи створен-
ня податкових преференцій.

Висновки
Основне підґрунтя, очікуване від держави, – це легкість ведення 
бізнесу, особливо при взаємодії із державними органами, усунен-
ня бюрократичних перепон, спрямованість на легкість старту 
бізнесу та ведення підприємницької діяльності на різних рівнях; 
усунення стереотипів через негативне ставлення до жіночого 
підприємництва, що є як в культурі України, так і в Сирії, через 
те, що жінка, на думку декого, має більше опікуватися сімейни-
ми обов’язками та дітьми, а не розвитком бізнесу; допомагати 
усувати психологічні бар’єри через ставлення до підприємниц-
тва та банкрутства, цю проблему розвинуті країни усувають 
різними промоційними інструментами й інформаційними кам-
паніями; легкості доступу до фінансування на сприйнятих умо-
вах- введення квотування для жінок на запроваджені державні 
програми фінансування; створювати інституційні можливості 
підтримки жіночого підприємництва через доступ до освітніх та 
інформаційних ініціатив і центрів підтримки бізнесу, який може 
допомагати розв’язувати поточні питання; й інші ініціативи че-
рез співпрацю з великими компаніями, інституціями, закладами 
вищої освіти, недержавними організаціями та інвесторами. 
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Україна закріпила вектор євроінтеграції в своїх нормативних 
документах, що передбачає підтримку жіночого підприємництва 
та гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок 
в економічній політиці держави для підвищення використання 
донорської допомоги та національних ресурсів. Важливим кро-
ком може стати створення ресурсу на платформі «Дія» розділу 
«Жіноче підприємництво», що надасть доступ до актуальних 
програм розвитку й обміну ідеями між підприємницями, допо-
може отримати фінансову професійну, партнерську чи моральну 
підтримку, усуне дискримінаційну норму відсутності фінансу-
вання для людей із Донецької, Луганської областей і Криму. Си-
рія залишається країною безпекової і політичної нестабільності, 
яка сьогодні не сприяє ні підприємництву, ні безпечному життю 
на своїй території. Уряди інших країн, наприклад Туреччина, що 
забезпечує сирійським підприємцям ведення бізнесу, активно 
працює над створенням державних політик із підтримки біжен-
ців, усуненням мовних бар’єрів перекладу турецьких законів на 
арабську мову, призначає арабськомовних співробітників на ті 
підрозділи й галузі, які безпосередньо контактують із підпри-
ємцями, рекомендує банкам і Торгово-промисловим палатам, 
іншим державним установам відкривати арабськомовні відділи 
тощо.
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