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Abstract

The article deals with stability of the Ukrainian society phenomenon. The author has
suggested methodological aspects for study of stability phenomenon in insufficently
integrated society. It has been revealed that stability factors ar:e institutional features
of regional elites formation, no ethnic stratification, and spreading confidence that
interethnic conflicts will not occur in Ukraine. The demoralization of Ukrainian
population caused the anomie of values contributed to distancing from any actions
(including separatist ones) that are destructive to sovereignty.

Вва жається, що регіоналізація є об’єктив ним про це сом функціону ван -
ня дер жав но-те ри торіаль них спільнот за доби гло балізації, яка, з од но го
боку, по си ли ла еко номічний і політич ний взаємоз в’я зок, з іншо го — зу мо ви -
ла плю ралізацію та фраґмен тацію дер жав них утво рень. Краї ни з уста ле ною
дер жав но-те ри торіаль ною сис те мою на ці вик ли ки ре а гу ють по-різно му:
одні цен тралізу ють влас ну сис те му, інші ви ко рис то ву ють про це си регіо -
налізації й за сто со ву ють “здо ро ву” де цен тралізацію краї ни з ме тою роз ван -
та жен ня цен траль но го уря ду та по кла дан ня цілої низ ки функцій на місце ве
са мов ря ду ван ня для ефек тивнішого роз в’я зан ня про блем гро ма дян. Нез ва -
жа ю чи на слаб ку інтег ро ваність укр аїнсько го суспільства та існу ван ня ва го -
мих регіональ них відміннос тей мов но-куль тур но го й політич но го ґатун ку,
в Україні до те пер уда ло ся ство ри ти ре жим політич ної стабільності, за яко го 
ці розбіжності не ста ли виз на чаль ни ми у фор му ванні соціаль ної струк ту ри
суспільства та політич но го ладу держави. 
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Ще на по чат ку ста нов лен ня Укр аїнської дер жа ви ба га то хто з ав то ри -
тет них вче них про ро ку вав роз кол краї ни на дві час ти ни: західну і східну, які
відповідно роз ви ва ти муть ся у фар ва те рах Євро пи і Росії. Цьо го не відбу ло -
ся. І тільки дра ма тизм пре зи д ентських ви борів 2004 року по но вив цю дис -
кусію. Ви ни кає пи тан ня: чи є сла боінтег ро ваність укр аїнсько го суспільства, 
на кла де на на регіональ не роз маїт тя, підґрун тям для под аль шо го не ми ну чо -
го чле ну ван ня соціуму на окремі й із ча сом са мостійні утво рен ня або ж це
пе ре ду мо ва і ба зис соціаль ної інтег рації, що відби ває ге те ро ген ний ха рак тер 
спільноти?

Проб лемі те ри торіаль ної цілісності та регіоналізації в Україні приділя -
ють дос тат ньо ува ги. Соціологічні досліджен ня остан ньо го де ся тиліття вка -
зу ють на те, що існує тен денція збли жен ня куль тур но-істо рич ної та су час -
ної політич ної регіоналізації, яка зберіга ти меть ся в май бут ньо му [1; 2; 3; 4].
Не од но ра зо во йшло ся про не без пе ки, по в’я зані з існу ван ням різних, хоча й
час тко во пе ре хре щу ва них, еко номічних, політич них та ге о політич них пре -
фе ренцій на се лен ня регіонів Украї ни. Втім, не відки да ю чи ці не без пе ки, до -
во дить ся кон ста ту ва ти, що за відсут ності чіткої іде о логії роз вит ку, яку б
поділяла більшість гро ма дян краї ни, та не спромож ності дер жав них органів
кон соліду ва ти суспільство, владі вда ло ся за без пе чи ти те ри торіаль ну ціліс -
ність і віднос ну стабільність у дер жаві. Спро ба по яс ни ти фе но мен та кої ста -
більності сла боінтег ро ва но го укр аїнсько го суспільства і є ме тою цієї статті.

У ме то до логічно му плані ми ви хо ди мо з того, що для успішно го функ -
ціону ван ня но во ство ре ної дер жав но-те ри торіаль ної спільно ти потрібні та -
кі умо ви: 1) на явність політич них інсти тутів, які “це мен ту ють” дер жав но-
 те ри торіаль ну спільно ту (підда нство, гро ма дя нство, іде о логія), та відпо від -
них ме ханізмів (цен тралізація, уніта ри зація); 2) на явність політич них пар -
тій (блоків), лідерів і ва гомі ве рстви лю дей, які праг нуть збе рег ти та відсто -
я ти дер жавність у та ких фор ма тах; 3) політич на й еко номічна зацікав -
леність еліти у збе ре женні та кої фор ми дер жав ності. Відповідно, руй ну ван -
ня й ліквідація но во ство ре ної дер жав но-те ри торіаль ної спільно ти пе ре дба -
чає такі умо ви: 1) на явність політич них інсти тутів та ме ханізмів, які “фраг -
мен ту ють” дер жав но-те ри торіаль ну спільно ту (фе де ралізація, де цен тра л i -
за ція, регіоналізація), й та ких чин ників, як етнічна чи мов на нерівність,
міжет нічна дис танція між найбільши ми за чи сельністю ет но са ми; 2) на яв -
ність впли во вих політич них організацій, лідерів та соціаль них груп, які
 зацікав лені у руй ну ванні або пе ре фор ма ту ванні дер жав ності (се па ра тизм,
іре ден тизм); 3) політич на й еко номічна зацікав леність еліти у зміні су ве -
ренітету.

Якщо роз гля да ти пер шу умо ву дезінтег рації, то слід порівня ти рівні
довіри до цен траль них і до регіональ них органів вла ди, їх пред став ників.
Пе ре ва жан ня довіри до останніх буде сиг на лом не без пе ки для існу ван ня
цілісно го те ри торіаль но-дер жав но го утво рен ня. До та ких вис новків схи ля -
ють ре зуль та ти соціологічних об сте жень на строїв киян, про ве де них у
1990–1991 ро ках, коли на пе ре додні роз ва лу СРСР було зафіксо ва но пе ре -
ва жан ня підтрим ки рес публіка нських лідерів, уря ду і пар ла мен ту УРСР
над підтрим кою со юз них органів і діячів [5]. На томість після здо бут тя не за -
леж ності, як свідчать моніто рин гові досліджен ня Інсти ту ту соціології НАН 
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Украї ни, на се лен ня ви яв ляє низ ь кий рівень довіри як до цен траль них ор га -
нів вла ди, так і до місце вих (див. табл. 1)1.

Таб ли ця 1

Рівень довіри на се лен ня Украї ни
до цен траль них і місце вих органів вла ди, %

Який рівень Ва шої
довіри...?

Пре зи ден тові Вер ховній Раді Уря ду Місце вим
орга нам вла ди

1994 2004 1994 2004 1994 2004 2002 2004

Зовсім не довіряю 33,5 30,2 30,3 28,9 29,4 25,6 27,3 22,1
Пе ре важ но не
довіряю 21,5 27,9 23,0 34,2 23,6 32,1 27,7 29,1

Важ ко ска за ти,
довіряю чи ні 28,2 26,8 36,6 27,7 35,2 31,0 30,7 32,2

Пе ре важ но довіряю 12,1 12,6  7,7  7,9  8,9  9,6 12,3 14,8
Цілком довіряю  4,7  2,4  2,4  1,2  2,9  1,6  2,0  1,8

Імовірність по я ви впли во во го регіональ но го лідера, який би вис ту пав із
се па ра т истськи ми гас ла ми, дось о годні була вкрай низ ь кою. Моніто рин гові
досліджен ня фіксу ва ли те, що ма со ва свідомість 1990-х років не зна ла ха -
риз ма тич них лідерів. Лише у роки ви борів та останніми ро ка ми час тка гро -
ма дян, які знай шли та ких, дещо зрос тає (див. табл. 2). Але це сто сується
більшою мірою за галь но ук р аїнських лідерів, оскільки в опи ту ван нях ішло -
ся про керівників, які мог ли б ке ру ва ти всією краї ною.

Таб ли ця 2

Роз поділ відповідей на се лен ня Украї ни на за пи тан ня:
“Чи є сьо годні в Україні політичні лідери, котрі мо жуть

ефек тив но ке ру ва ти краї ною?”, %

Варіанти
відповідей 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ні 24,7 26,8 30,3 35,1 30,7 32,2 29,8 34,7 33,2 39,9 35,3
Важ ко ска за ти 55,7 61,0 58,4 54,6 53,5 47,3 49,4 46,2 36,1 36,3 36,0
Так 18,5 11,5 11,3 10,0 15,5 20,1 20,6 18,8 30,5 23,6 28,4
Не відповіли  1,1  0,7  0,0  0,3  0,4  0,3  0,2  0,3  0,4  0,2  0,2

Якщо ж узя ти гру пу, яка в 1994 році дала по зи тив ну відповідь щодо на -
яв ності у країні гідних лідерів, і шля хом крос-та бу ляції пе ревірити ко ре -
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1 Щорічний соціологічний моніто ринг Інсти ту ту соціології НАН Украї ни  здійс ню -
єть ся з 1994 року (роз роб ни ки про гра ми — Н.Паніна та Є.Го ло ва ха). З 2002 року спе -
ціаль ною комісією (В.Во ро на, Н.Паніна, Ю.Саєнко, Є.Го ло ва ха, К.Гри щен ко, А.Руч ка,
В.Ти хо но вич, М.Шуль га, О.Ли сен ко) роз роб ле но онов ле ну сис те му соціаль них по каз -
ників. Роз ра хун ко ва вибірка (ав то ри — Н.Паніна, М.Чу ри лов) охоп лює 1800 осіб, які
реп ре зен ту ють до рос ле на се лен ня Украї ни (18 років і більше) за стат тю, віком, освітою,
ти пом по се лен ня й об лас тя ми.



ляцію цієї відповіді з ви бо ром елек то раль них лідерів (“Якби за раз відбу ва -
ли ся ви бо ри Пре зи ден та Украї ни, то за кого Ви го ло су ва ли б?”), то най -
більш зна чу щи ми (згідно з χ2) для цієї гру пи є такі із за про по но ва них по -
літиків: Л.Крав чук (р < 0,001), Л.Куч ма (р < 0,001), В.Чор новіл (р < 0,001),
К.Мо ро зов (р < 0,001), О.Мо роз (р < 0,01), В.Яворівський (р < 0,05), у
політич них по гля дах та про гра мах яких на вряд чи мож на було знай ти
регіоналістські чи се па ра тистські за кли ки. Так само, якщо взя ти гру пу, яка в 
2004 році дала по зи тив ну відповідь на за пи тан ня, за зна че не в таб лиці 2, і
шля хом крос-та бу ляції пе ревірити ко ре ляцію цієї відповіді з ви бо ром елек -
то раль них лідерів (“Уявіть собі, що пре зи дентські ви бо ри відбу дуть ся у
 най ближчу неділю. За кого б Ви відда ли свій го лос?”), то найбільш зна чу -
щи ми (за χ2) для цієї гру пи є такі політики: В.Ющен ко (р < 0,001), В.Яну ко -
вич (р < 0,001) та Ю.Ти мо шен ко (р < 0,05), які та кож вис ту па ють із за галь -
но дер жав ни ми гас ла ми. Про те регіональ не ви ок рем лен ня елек то ра ту тих
чи тих політич них лідерів, на нашу дум ку, саме по собі не є дос тат ньо впли -
во вим чин ни ком руй нації цілісності краї ни, оскільки под аль ша політич на
бо роть ба ви ма га ти ме від будь-яких політич них сил за лу чен ня усьо го  за -
галь но українського електорату.

Не на бу ли по пу ляр ності, навіть регіональ ної, ті політичні сили, які  де -
стабілізу ють політич ну си ту ацію і за гро жу ють те ри торіальній цілісності
краї ни. Як ра ди кальні українські партії з гас ла ми впро вад жен ня ет нок ра -
тич ної мо делі національ но-дер жав но го устрою, так і партії, за сно вані на
етнічних за са дах з відповідни ми слов ’я нофільськи ми та лібе раль ни ми вер -
сіями російсько го націоналізму, не мали і не ма ють суттєвої підтрим ки у ма -
совій свідо мості. Політичні сили та ко го типу, як пра ви ло, до пар ла мен ту не
по трап ля ють і на би ра ють мізер ну кількість го лосів. І все ж таки ет но -
політич ний чин ник при сутній у на шо му політич но му житті. Актуалізація
ет но мов но го чин ни ка відбу ва ла ся як відгук найбільш ру сифіко ва них регіо -
нів на ліву соціаль ну ри то ри ку партій, які за кли ка ють до інтег рації з Росією
і Біло рус сю, до підви щен ня ста ту су російської мови. Нак ла дан ня по літи -
ко- іде о логічних орієнтацій на ет но куль тур ну іден тичність усклад нює гро -
ма дя нську інтег рацію на се лен ня. 

По вер та ю чись до інсти туціональ них за сад те ри торіаль но-адміністра -
тив но го устрою Украї ни, слід на га да ти го ловні віхи їх ста нов лен ня. На
відміну від Югос лавії та Грузії, де по чат ком кри ва вих міжетнічних конф -
ліктів ста ло ска су ван ня на яв них ав то номій, в Україні ста тус ав то ном ної
рес публіки було над а но Кримській об ласті. На томість щодо інших регіонів
пер ма нен тно впро вад жу ва ла ся цен тралізація. У 1992 році замість ви ко нав -
чих комітетів місце вих рад було вве де но інсти тут пред став ників Пре зи ден -
та, які очо ли ли дер жавні адміністрації в об лас тях і ра йо нах. Це пев ною
мірою по си ли ло вер ти каль вла ди. Втім, на по чат ку 1994 року Вер хов на Рада 
но вим за ко ном про місцеві орга ни вла ди ска су ва ла інсти тут пред став ників
Пре зи ден та, наділив ши по вно тою вла ди голів місце вих рад, яких до того ж
об и ра ли пря ми ми ви бо ра ми. Нерівномірний еко номічний роз ви ток різних
те ри торій сти му лю вав регіоналізацію. Найбільш про мис ло во роз ви нені
Пів день і Схід Украї ни на ма га ли ся роз ши ри ти місце ве са мов ря ду ван ня і
об ме жи ти по вно ва жен ня цен траль ної вла ди, яка роз поділяла національ ний
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дохід. Але вже у серпні 1994 року но вооб ра ний за вдя ки цим са мим Схо ду і
Півдню Пре зи дент Л.Куч ма, всу пе реч тодішньо му за ко но да вству, підпо -
ряд ку вав собі об ра них те ри торіаль ни ми гро ма да ми голів ра йон них і об лас -
них рад. У 1995 році за Кон сти туційним до го во ром об ласні та ра йонні ради
зно ву по збав ля ли ся ре аль но го впли ву на ви ко навчі орга ни. А вже в ухва -
леній 28 чер вня 1996 року Кон сти туції Украї ни ідея фе де ралізації була по -
хо ва на на зав жди. Кон солідації місце вої еліти про ти цен тру пе ре шкод жа ла
бо роть ба між дво ма “вер ти ка ля ми вла ди”, що три ва ла на місцях до кінця
1990-х років — між сис те ма ми рад і дер жав них адміністрацій, очо лю ва них
пред став ни ка ми Пре зи ден та [6, с. 182— 183]. Зав дя ки цій бо ротьбі місцеві
політики не відчу ва ють себе вик лю че ни ми з політич ної бо роть би в сто лиці
й кон ку ру ють між со бою. Кор по ра тив на солідарність пред став ників регіо -
наль них еліт із пред став ни ка ми однієї гілки вла ди ста ла сильнішою за
регіональну консолідацію.

Ідея фе де ралізму в першій по ло вині 1990-х років мала пев ну підтрим ку
се ред на се лен ня Украї ни. Про ве дені Фон дом “Де мок ра тичні ініціати ви” у
1993 році опи ту ван ня фіксу ва ли по сту по ве зрос тан ня кількості при хиль -
ників фе де ралізму: у травні-червні — 13%; лис то паді — 26% [7, с. 7; 8, с. 8]. А в 
лис то паді 1995 року, згідно з опи ту ван ням, про ве де ним Цен тром ет но соціо -
логічних і ет но політич них досліджень (ІС НАНУ)1, вже 33,4% гро ма дян
хотіли ба чи ти Украї ну фе де ра тив ною дер жа вою; втім, 43,1% із них за я ви ли,
що Крим має пе ре бу ва ти у складі Украї ни як зви чай на об ласть. Така ек лек -
тичність у на стро ях по в’я за на, з од но го боку, з не дос татнім ро зумінням на -
се лен ням при нципів функціону ван ня фе де ралізму, з іншо го — з не сприй -
нят тям се па ра т истських ідей. Сплеск інте ре су до ідеї фе де ралізації Украї ни
під час подій кінця 2004 року, ініційо ва ний ліде ра ми півден но-східних
регіонів, має рад ше ха рак тер ре ван шу з боку час ти ни еліти, яка про гра ла бо -
роть бу у пре зи д ентських пе ре го нах. Ідея фе де ра тив но го устрою Украї ни не
на бу ла за галь но ук р аїнської підтрим ки, яка потрібна для його ре аль но го
впро вад жен ня. Зок ре ма, як свідчить опи ту ван ня, про ве де не соціологічною
служ бою Цен тру ім. О.Ра зум ко ва з 6 до 9 груд ня 2004 року2, лише 16,7% рес -
пон дентів підтри ма ли ідею фе де ралізації Украї ни, і ле во ва час тка їх про жи -
ває саме на Сході країни.

Активність регіоналізації в по стра дя нсько му про сторі по в’я зу ють з та -
ки ми чин ни ка ми, як ста тус регіонів і спе цифіка їхніх те ри торій, а саме: ранг
регіону; ет но адміністра тив ний ста тус; вклю ченість в ет но регіон; до ра дя н -
ське існу ван ня як цілого; особ ли вий ста тус у Російській імперії; по пе редній
(у будь-який період) ста тус в СРСР; розмір регіону; на се лен ня і ви роб ниц т -
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1 Ге не раль ну су купність ста но ви ло до рос ле на се лен ня Украї ни віком по над 17 років.
Вибірко ва су купність (квот на вибірка) реп ре зен ту ва ла ге не раль ну за го лов ни ми со -
ціаль но-де мог рафічни ми озна ка ми (стать, вік, освіта, регіональ на струк ту ра). Ме то дом
ан ке ту ван ня було опи та но 1200 рес пон дентів.
2 Досліджен ня про ве де не соціологічною служ бою Цен тру ім. О.Ра зум ко ва з 6 до 9
груд ня 2004 року в усіх регіонах Украї ни (118 на се ле них пунктів). Опи та но 2023 рес пон -
ден ти віком від 18 років. Те о ре тич на по хиб ка вибірки не пе ре ви щує 2,3%. (Соціологічне
досліджен ня Цен тру ім. О.Ра зум ко ва (гру день 2004 р.). — К., 2004.)



во; пе ри ферійність; близькість до іно зем но го цен тру тяжіння; ет но куль тур -
на спе цифіка на се лен ня; ге ог рафічна єдність регіону [9]. Оскільки ці чин ни -
ки час то пе ре кри ва ють ся за своєю дією, ви ок рем лен ня їх є умов ним, хоча
збільшен ня зна чен ня відповідної озна ки підси лює регіоналізацію. Зас то су -
вав ши вище на ве дені кри терії до адміністра тив но-те ри торіаль ної струк ту -
ри Украї ни, мож на ви я ви ти ряд про блем них, з точ ки зору збе ре жен ня те ри -
торіаль ної цілісності Украї ни, регіонів. Найбільше такі по каз ни ки-чин ни ки 
при та манні АР Крим, За кар патській та До нецькій об лас тям. Регіоналіст -
ські на строї на се лен ня цих регіонів, що ви яв ля ли ся на по чат ку 90-х років
ХХ століття, і по нині ла тен тно при сутні се ред місце вих еліт. Але існу ють
особ ли вості регіоналізації кож но го з на ве де них регіонів. Регіо налізм АР
Крим вирізняється на сам пе ред ет но куль тур ною спе цифікою (це єди ний
регіон Украї ни, де більшість ста но вить не ти туль ний ет нос) та по пе реднім
ста ту сом у СРСР (пе ре бу ван ня до 1954 року у складі Російської РФСР).
Піджив лює кри мський іре ден тизм і близькість до іно зем но го цен тру тяжін -
ня — Росії. Вод но час колізії ре патріації кри мсько-та та рсько го на ро ду та
його про тис то ян ня із місце вим російським на се лен ням, мас штаб не зрос тан -
ня зло чин ності дали підста ви офіційно му Києву вис ту пи ти в ролі арбітра і
вре гу лю ва ти про бле му се па ра тиз му шля хом послідов но го відсто ю ван ня
при нци пу те ри торіаль ної цілісності дер жа ви. Не остан ньою чер гою це вда -
ло ся за вдя ки по вер нен ню до вла ди в Кри му “ста рої” но мен кла тур ної еліти,
яка, за до воль нив ши свої еко номічні інте ре си, зберігає ло яльність до цен тру. 
Про російські на строї на півос трові, які піджив лю ва ли ся час ти ною росій -
ської еліти у 1990-х ро ках, дещо охо ло ли після де я ких не до лу гих дій ро сій -
ської вла ди. Зок ре ма, будівниц тво дам би біля укр аїнсько го остро ва Туз ла,
яке несе еко логічну і, на й го ловніше, еко номічну не без пе ку жи те лям Кри му,
чи не впер ше за роки існу ван ня укр аїнської дер жа ви про бу ди ло місце вий
патріот изм із про укр аїнським за бар влен ням. І все ж таки пи тан ня роз поділу 
май на та землі про дов жу ють три ма ти в на пру женні суспільно- еко номічну
ситуацію на півострові.

Особ ли ве місце у регіональній струк турі Украї ни посідає До нець ка об -
ласть. За свої ми па ра мет ра ми вона являє со бою найбільш на се ле ний та
урбанізо ва ний регіон — за да ни ми Все ук р аїнсько го пе ре пи су 2001 року на -
се лен ня До неч чи ни ста но ви ло 4 млн 841 тис. осіб, що скла дає близь ко 10%
меш канців Украї ни; кількість місько го населення ста но ви ла 4 млн 364 тис.
осіб, або 90%, сільського — 477 тис. осіб, або 10% [10]. Те ри торіаль на близь -
кість до Росії, доміну ван ня російсько мов но го на се лен ня та ста тус регіона-
 до но ра ство ри ли низ ку про блем для цен траль ної еліти на зорі не за леж ності
Украї ни. Але пізніше ста ло ся так, що регіональ на еліта була за лу че на до все -
ук р аїнських подій, особ ли во після при зна чен ня В.Яну ко ви ча на по са ду пре -
м’єр-міністра та його ба ло ту ван ня на пост Пре зи ден та Украї ни. І хоча події
пре зи д ентських пе ре гонів за гос три ли сто сун ки місце вої еліти з но вою вла -
дою, праг нен ня ре ван шу ще над овго за ли шить регіон в орбіті  загально -
українського політи ку му. Іншою при чи ною ви му ше ної кон солідації Києва і 
до нець кої еліти є не дос тат ня спро можність її кон ку ру ва ти із по тужнішими
російськи ми фіна нсо во-про мис ло ви ми гру па ми, тому збе ре жен ня влас них
капіталів та інвес тицій в інші регіони Украї ни є за по ру кою ло яль но го став -
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лен ня до цен тру. Цьо му сприяє і те, що по тужні ек спортні опе рації місце во -
го бізне су більше спря мо вані в Євро пу, ніж у Росію. 

Ще одним регіоном, де ро би ли спро бу іде о логічно го об грун ту ван ня се -
па ра тиз му, було За кар пат тя. Ця те ри торія була єди ною, що пе ре бу ва ла
відірва ною від реш ти укр аїнських зе мель май же 700 років. На лежність до
скла ду Уго рсько го ко ролівства, Австро-Уго рської імперії та Че хос ло вач чи -
ни на кла ла відби ток на етнічну свідомість місце вих українців, котрі про дов -
жу ють досі вжи ва ти ет ног рафічну са мо наз ву “ру си ни” (влас не, і га ли ча ни, і
над дніпрянці сво го часу на зи ва ли себе так до ХХ століття). Спро би мізер ної 
час ти ни місце вої інтелігенції “сфор му ва ти” окремішний від українців “чет -
вер тий східнос лов ’я нський ет нос” за зна ли фіаско. До по мо га цен тру в по до -
ланні наслідків мас штаб них еко логічних ка таклізмів, яких не одно ра зо во за -
зна ва ло За кар пат тя, спри я ла кон солідаційним про це сам у цьому краї.

Але саме Крим став місцем основ ної пе ревірки укр аїнської дер жав ності
на те ри торіаль ну цілісність. На по чат ку 1991 року була за те ри торіаль ним
при нци пом ство ре на Автономна Рес публіка Крим, яку де-фак то мож на
було виз на ча ти як національ но-те ри торіаль ну, оскільки 67% на се лен ня її
були росіяни, які пе ре важ но мали іре ден тистські на строї в бік Росії. Це дало
керівниц тву підста ви про во ди ти в де я ких пи тан нях не за леж ну політику.
Спри яв цьо му і конфлікт між Украї ною і Росією че рез поділ Чор но мо рсько -
го фло ту. Втім, підтрим ка кри мськи ми та та ра ми Києва у цьо му конфлікті
по ста ви ла се па ра тистів пе ред пер спек ти вою міжетнічно го конфлікту на са -
мо му півос трові. Пе ре важ на більшість на се лен ня Украї ни вкрай не га тив но
по ста ви ла ся до пер спек ти ви ви лу чен ня Кри му з юрис дикції Украї ни. До -
сліджен ня фіксу ва ли по вну од но стайність як За хо ду, так і Схо ду у тому, що
Крим має за ли ша тись невід’ємною час ти ною Украї ни [7, с. 8; 11, с. 46]. Ін -
шим до ка зом не сприй нят тя суспільством відтор гнен ня від дер жа ви будь-
 яких те ри торій є те, що в опи ту ван нях на се лен ня щодо пер спек тив краї ни,
по зиція аль тер на тив но го роз вит ку окре мих те ри торій не здо бу ла підтрим -
ки. У 1992 році лише 5,1% гро ма дян вва жа ли, що різні регіони Украї ни ма -
ють об и ра ти свій шлях, у 2001 році та ких ви я ви ло ся 3,4% [12].

Важ ли вим чин ни ком у про це сах регіоналізації є при нци пи фор му ван ня
політич них ре жимів у регіонах: 1) “пре зи д ентська” фор ма правління, тоб то
існу ван ня інсти ту ту ви бор но го го ло ви регіону (гу бер на то ра) чи ви ко нав чої
вла ди; 2) “пар ла м ентська”, або “євро пе йська” фор ма правління, коли жи телі 
регіону об и ра ють за ко но дав чий орган, а той, своєю чер гою, фор мує ви ко -
нав чу вла ду; 3) “су перпре зи д ентська”, коли цен траль на вла да, в особі  пре -
зидента чи пре м’єр-міністра, при зна чає своїх пред став ників, котрі ма ють
основ ну вла ду в регіонах. Одним із важ ли вих чин ників кон тро лю регіонів з
боку цен тру в Україні до остан ньо го часу було те, що зберігається “су -
перпре зи д ентська” фор ма управління регіона ми, за ви нят ком АР Крим, де
ре альні ва желі вла ди має пре м’єр-міністр, об ра ний місце вим пар ла мен том.
Цілко ви та за лежність місце вої вла ди від цен тру, на пер ший по гляд, є для
но во ство ре них дер жав вкрай не обхідною умо вою реалізації еко номічних і
політич них ре форм та за побіган ня се па ра тиз му. Але при клад Кри му свід -
чить, не зва жа ю чи на до волі відчутні іре ден тистські на строї місце во го на се -
лен ня, про більш-менш ефек тив ну співпра цю цен тру і регіону, де  впрова -
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джений “євро пе йський” при нцип фор му ван ня. До того ж опи ту ван ня гро -
ма д ської дум ки Украї ни, здійснені у 2002 і 2003 ро ках у меж ах моні торин -
гового досліджен ня Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, свідчать про те, що
пе ре важ на більшість суспільства (відповідно 82,3% і 72,7%) підтри мує ідею
ви бор них глав об лас тей. Поп ри ко ли ван ня, зафіксо вані за ці роки, ця тен -
денція ви раз но ілюс трує праг нен ня більшості на се лен ня кон тро лю ва ти міс -
це ву вла ду. Не слід та кож за бу ва ти, що, на відміну від по чат ку 1990-х, на су -
час но му етапі регіональні політичні еліти кон солідо вані у все ук раїнські
партійні струк ту ри, які по чи на ють за раз ви маль о ву ва ти ся, хоча й ма ють
рад ше де ко ра тив ний ха рак тер. Найімовірніше спри я ти муть цьо му про це су
і па кетні до мов ле ності, зок ре ма, щодо політич ної ре фор ми та за ко ну про
місце ве са мов ря ду ван ня, а та кож но во го за ко ну про ви бо ри до Вер хов ної
Ради та місце вих рад. Згідно з остан ньою ре дакцією ухва ле ної політич ної
ре фор ми, не пе ре дба че но суттєвих змін у по ряд ку за твер джен ня голів об -
лас них дер жадміністрацій: вони при зна ча ють ся Пре зи ден том на под ан ня
пре м’єр-міністра. Втім, пи тан ня фор ми управління регіо на ми дис кусійне,
оскільки політичні й еко номічні ре фор ми ще ви ма га ти муть цен тралізо ва ної 
вер ти калі вла ди. Ви бор ний ста тус керівників регіонів у кри тичні для краї ни 
часи зміг би за гро жу ва ти національній без пеці та ціліс ності дер жа ви більше, 
ніж адміністра тив не підпорядкування.

Досліджен ня дали змо гу кон ста ту ва ти відсутність в укр аїнсько му су -
спільстві ва го мої етнічної стра тифікації як спе цифічної фор ми соціаль ної
ди фе ренціації. Більше того, роз ра хун ки етнічно го скла ду працівників га лу -
зей на род но го гос по да рства, за ма теріала ми все со юз но го пе ре пи су на се лен -
ня 1989 року, по ка за ли пе ре ва жан ня росіян за кількістю спеціалістів
(27,69% порівня но з 19,97% се ред українців) та служ бовців-не спеціалістів
(відповідно 6,42% і 4,82%) [13]. Так само і в та ких пре стиж них ца ри нах, як
управління і на ука, пи то ма вага українців, час тка яких за га лом се ред за й ня -
тих ста но ви ла на той час 71,8%, була ни жчою і скла да ла 64,85% і 59,14%
відповідно. На томість російська етнічна гру па, пи то ма вага якої се ред усіх
за й ня тих дорівню ва ла на той час 22,7%, ста но ви ла тре ти ну у сфері на уки та
30% се ред усіх управлінців краї ни [14]. На жаль, на час на пи сан ня цієї статті
була відсут ня подібна інфор мація за пе ре пи сом 2001 року. Про те аналіз ста -
ну ди наміки етнічної стра тифікації в укр аїнсько му суспільстві за останнє
де ся тиліття із зістав лен ням рівня до ходів, ма теріаль но го ста ну сім’ї, по бу -
то вих умов, місця в суспільно му поділі праці, освіти за етнічною озна кою
ви я вив, що еко номічні куль ту ри ти туль но го ет но су (етнічних українців) і
су перетном ен ши ни (етнічних росіян) є подібни ми, якщо не то тож ни ми
[15]. Рівність життєвих шансів і мож ли вос тей за до во лен ня по треб є чин ни -
ком стабільності суспільства, що за без пе чує важ ли вий по тенціал за побіган -
ня будь-яким конфліктам і вне мож лив лю ють про це си сег ре гації та регіо -
налізації. Відсутність соціаль но го роз ша ру ван ня за етнічною озна кою свід -
чить про пер спек ти ви інтег рації цих двох ет носів у єдину гро ма дя нську
націю. Мож на при пус ти ти, що роз митість етнічної озна ки в соціальній
струк турі укр аїнсько го суспільства сприяє ло яль ності російсько го ет но су
до укр аїнської дер жав ності.

За роки не за леж ності за галь ний рівень то ле ран тності пе ре бу вав на се -
ред ньо му рівні [16]. Особ ли во важ ли вим є те, що не ви со кий бал індек су
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соціаль ної дис танції сто сується на й чи сельніших в Україні національ нос -
тей. Вод но час до сить ви со кий рівень соціаль ної дис танції сто сов но кри м -
ських та тар є три вож ним сим пто мом для май бут ньої інтег рації укр аїн сько -
го суспільства. Останніми ро ка ми зафіксо ва но зрос тан ня рівня ізо ляціо -
нізму і ксе но фобії. Про те така тен денція по яс нюється не за гос трен ням
міжетнічних відно син етнічних груп, що про жи ва ють в Україні, а стра хом
пе ред мож ли ви ми мас штаб ни ми міграційни ми про це са ми та зрос тан ням
те ро рис тич них ризиків.

Прос те жується унікаль ний фе но мен, коли ти туль но му ет но сові краї ни,
який зберігає в цілому до сить стабільну, порівня но з інши ми ет но са ми, гро -
ма дя нську іден тифікацію, при та ман на доміна нтність етнічності. На томість
російсько му ет но су, який ви яв ляє мен шу порівня но з етнічни ми украї нця -
ми гро ма дя нську іден тифікацію, при та ман не в цілому ніве лю ван ня етніч -
ності [17]. Ви яв лен ня етнічності в укр аїнсько му соціумі реалізується го лов -
но че рез струк тур ну взаємодію укр аїнсько го ет но су як ти туль но го із су -
пернац мен ши ною — російським ет но сом, яка втілюється у формі став лен ня
до про бле ми функціону ван ня мов у ет но соціаль но му про сторі. Інтен сив -
ність пе ре жи ван ня етнічності, зафіксо ва на се ред пред став ників укр аїнсько -
го ет но су, опо се ред ко ва но за ле жить від ха рак те ру функціону ван ня укр а -
їнської мови.

Про го ло шен ня у 1989 році укр аїнської мови єди ною дер жав ною по кла -
ло по ча ток інсти туціоналізації укр аїнської дер жав ності як мо нолінгвістич -
ної. Хоча та кий курс не ви ма гав від російсько мов но го на се лен ня відмо ви від 
своєї рідної мови, а тільки мав за мету впро ва ди ти більш послідов не вив чен -
ня укр аїнської мови у регіонах, де пе ре ва жає російсько мов не на се лен ня, це
вик ли ка ло на пру женість, хоча більш ак тив них форм про тес ту не про сте жу -
ва ло ся. Тільки у Кри му, де росіяни ста нов лять більшість, менш як тре ти на
(28%) гро ма дян були го тові до бур хли вих про тестів, якщо б за зна ли утисків
че рез мову [18]. Ва го ма кількість гро ма дян, яка, щоп рав да, по сту по во ско ро -
чується (у 1995 році — 52,0%, а у 2004-му — 47,6%), вва жа ють, що російській
мові потрібно над а ти ста тус офіційної. Влас не, в укр аїнсько му політи кумі
дос тат ньо політич них сил, які експлу а ту ють цю тему. Але дос тат ньої по -
літич ної волі, а саме спро мож ності змінити ст.10 Кон сти туції, немає. По ру -
шен ня вла дою ста тус-кво під час пре зи д ентських ви борів 2004 року вик ли -
ка ло на пру женість у суспільстві, особ ли во в кон тексті ви ще заз на че них
особ ли вос тей ви яв лен ня етнічності в укр аїнсько му суспільстві. Свідчен -
ням цьо го може бути ви со ка політич на ак тивність на се лен ня Західно го і
Цен траль но го регіонів, де пе ре ва жа ють украї но мовні носії, під час По ма -
ран че вої ре во люції. Тре ба відзна чи ти, що спорідненість укр аїнської та ро -
сійської мов зглад жує на пру женість, порівня но із си ту ацією, на прик лад, у
Бельгії, де існу ють дві лінгвістичні гру пи, мови яких істот но різнять ся, і в
однієї із цих груп відсте жується за га лом мо нолінгвістич на по ведінка. Адже
пра во на мову відрізняється від інших прав тим, що тут, по суті, йдеть ся не
стільки про мож ливість вив чи ти якусь мову і го во ри ти нею, скільки про те,
щоб бути зро зумілим інши ми, на прик лад — у дер жав них уста но вах. Ро -
сійська мова зберігає свій по туж ний по тенціал за вдя ки значній кількості
носіїв, сталій тра диції, а та кож су час но му роз вит ку дру ко ва них та елек трон -
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них ЗМІ, а дер жав ний ста тус укр аїнської надає їй пер спек ти ву по ши рен ня,
оскільки во лодіння нею впли ває на здатність ви ко ну ва ти про фесійні об о -
в’яз ки в меж ах дер жав ної чи суспільної діяль ності, а отже, зберігається
своєрідний мов ний ба ланс, що сприяє стабільності. Та ким чи ном, у су -
спільстві зрос тає, особ ли во се ред мо лод шо го по коління, ро зуміння того, що
вив чен ня дер жав ної мови є не обхідним ат ри бу том висхідної соціаль ної
мобільності. Про це си гло балізації та кож да ють ся взна ки. Так, в ієрархії по -
треб у вив ченні інших мов російську вже ви пе ред жає англійська: у 2004 році
84,5% рес пон дентів за я ви ли, що крім укр аїнської у за галь но освітніх за кла -
дах не обхідно об ов’яз ко во вив ча ти англійську мову, а 72,9% — російську.
Тому мож на при пус ти ти, що мов не пи тан ня по сту по во втра тить нинішній
політич ний ас пект. Про це опо се ред ко ва но свідчать ре зуль та ти моніто рин -
го во го досліджен ня 2002 року, згідно з яки ми мова як чин ник кон солідації
суспільства посідає аж ніяк не перші по зиції. Так, у пе реліку відповідей на
за пи тан ня “З чим на сам пе ред по в’я за не Ваше уяв лен ня про свою Бать -
ківщи ну?” рідна мова за час тот ним ран гом посіла 6 місце, а у відповідях на
пи тан ня “Що, на Вашу дум ку, об’єднує лю дей у на шо му суспільстві в да ний
час?” мова спілку ван ня посіла 8 місце [19].

Зви чай но, існу ван ня у суспільстві су перечнос тей, по в’я за них зі ста ту -
сом російської мови, тем па ми українізації, ви я ва ми ксе но фобії у под аль шо -
му справ ля ти ме ве ли кий вплив на інтег ра тивні про це си в укр аїнсько му
суспільстві, але впев неність у тому, що в Україні не буде міжнаціональ них
конфліктів, з кож ним ро ком не ухиль но зміцнюється (див. табл. 3).

Таб ли ця 3

Час тка опи та них, які вва жа ють,
що люди бо ять ся міжнаціональ них конфліктів, %

Як Ви вва жаєте, чого люди бо -
ять ся за раз найбільше?.. 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Міжнаціональ них конфліктів 48,9 31,7 27,7 23,8 17,9 17,3 12,8

У збе ре женні су ве ренітету Украї ни без по се ред ньо зацікав лені й еліти,
зок ре ма політич на та еко номічна. Роз по ча тий про цес при ва ти зації в Ук -
раїні по ро див но вий соціаль ний клас — національ ну бур жу азію, в меж ах
якої ви ок ре мив ся олігар хат, який та кож зацікав ле ний у су ве ренітеті та
стабільності но вої дер жа ви, в якій (тільки в ній) ця бур жу азія може по чу ва -
ти ся без печ но. Тому не див но, що під час По ма ран че вої ре во люції пред став -
ни ки укр аїнських еліт здебільше спри я ли до сяг нен ню кон сен су су та не до -
пу щен ню гро ма дя нської війни. 

Не до кінця про ве де на при ва ти зація стає на за ваді будь-яким інтег -
раційним про це сам за об ома ге о політич ни ми на пря ма ми. Збли жен ня з Ро -
сією не на ко ристь основ ним олігархічно-фіна нсо вим кла нам, які порівня но
з російськи ми є ре сур сно та фіна нсо во менш кон ку рен тос про мож ни ми сто -
сов но под аль шо го роз поділу на яв них у влас ності дер жа ви за лишків при ваб -
ли во го май на. Російські інвес то ри, на відміну від західних, швид ко орієн -
тують ся в особ ли вос тях тіньо вих тех но логій впли ву як на при ва ти заційні
про це си, так і на політичні. Не сприяє “про російським” по гля дам і політика
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В.Путіна, яка ста вить під за гро зу на яв ну в олігархів при ват ну власність.
Вод но час євро ат лан тич ний на пря мок у ко рот кос тро ковій пер спек тиві є та -
кож не при ваб ли вим для вітчиз ня ної еліти, оскільки про зорі пра ви ла гри,
яких це ви ма гає, не да ва ти муть змо ги їм вільно по чу ва ти ся. Якщо все ре дині
краї ни мож на сподіва ти ся на більш по блаж ливі умо ви ле галізації будь-якої
влас ності, то се ред євро пейців основні українські гравці без дек риміна ліза -
ції основ них фіна нсо вих по токів на вряд чи знай дуть ро зуміння, тим паче,
якщо вплив євро пе йських інсти туцій буде по ши ре но на те ри торію Украї ни.
Та ким чи ном, су ве ренітет Украї ни є основ ною га ран тією збе ре жен ня ка -
піта лів для еко номічної еліти. І все ж таки, після за вер шен ня при ва ти зації,
по тре ба у ви ході на західні рин ки має зму си ти еліту Украї ни легіти му ва ти
свої дії, тому в под аль шо му вступ до ЄС ста не більш при ваб ли вою пер спек -
ти вою. На томість про стір, на яко му відпраць о ву ва ти меть ся фе но мен “ке ро -
ва ної де мок ратії” та бо роть би з олігархічни ми кла на ми, відля ку ва ти ме віт -
чиз ня ну еліту. До волі час то національ ну са мо свідо мість укр аїнських по са -
довців виз на ча ли зовнішньо політичні вик ли ки. Різ но манітні зазіхан ня на
укр аїнське май но, укр аїнську те ри торію тощо вик ли ка ли “факт ви хо ван ня у 
при ско реній формі й усвідом лен ня, що “це моє”, “це наше”, “це укр аїнське”, а 
то — інша держава” [20].

Отже, не зва жа ю чи на відчут тя не впев не ності та сумніви щодо пер спек -
ти ви розквіту краї ни, не уста ле ну національ но-дер жав ну іден тифікацію,
укр а їнське суспільство у пе ре важній більшості ста ло ло яль ним до про це су
утвер джен ня національ ної дер жав ності. Укр аїнська політич на й еко но міч -
на еліта без по се ред ньо зацікав ле на у збе ре женні су ве ренітету Украї ни. Кор -
по ра тив на солідарність пред став ників регіональ них еліт із пред став ни ка ми
однієї гілки вла ди зніве лю ва ла регіональ ну кон солідацію. Поп ри різнорідні
еко номічні, політичні та ет но куль турні інте ре си ве ли ких соціаль них груп
за да ний елітою на прям роз вит ку краї ни є опти маль ним, оскільки відоб ра -
жає ба ланс цих інте ресів. Збе ре жен ню ло яль ності регіонів дер жаві сприяє й
те, що ет но мов на та еко номічна іден тич ності ста ли не за леж ни ми одна від
од ної сис те ма ми співвідне сен ня, сприй нят тя та оцінки соціаль них си ту -
ацій; доміну ван ня еко номічних ка те горій іден тифікації може слу гу ва ти ре -
аль ним підгрун тям міжетнічної інтег рації. Нез ва жа ю чи на ва гомі регіо -
нальні та ет но куль турні відмінності в укр аїнсько му суспільстві нині немає
дос татніх інсти туційних пе ре ду мов, які б “сфраг мен ту ва ли” дер жав но-те -
ри торіаль ну спільно ту: низ ь кий рівень довіри українські гро ма дя ни ви яв -
ля ють як до цен траль них органів вла ди, так і до місце вих. Ма лов пли вовість
тих політич них сил та лідерів, які вис ту па ють із се па ра т истськи ми та  де -
структивними гас ла ми, ста ла вже ви раз ною тен денцією. Відсут ня в укр а їн -
сько му суспільстві ва го ма етнічна стра тифікація як спе цифічна фор ма під -
си лен ня соціаль ної ди фе ренціації. Як за зна ча ло ся, про сте жується пер спек -
ти ва по сту по во го зник нен ня політич но го ас пек ту мов но го пи тан ня. На від -
міну від періоду на пе ре додні роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу, коли су спільст во
пе ре жи ва ло підне сен ня, по в’я за не з надією на суттєве поліпшен ня жит тя, і
коли діста ла підтрим ку мо дель відок рем лен ня Украї ни від СРСР, за років
не за леж ності пе ре важ на більшість на се лен ня Украї ни за зна ла ста ну ано -
міч ної де мо ралізо ва ності. Але в кон тексті суспільної транс фор мації будь-
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 які фор ми дес трук тив них щодо дер жав ності Украї ни дій сприй ма ли ся як
рес тав раційні і не здо бу ва ли підтрим ки. При цьо му не вщу ха ли нос тальгічні 
на строї. Про те до не дав на саме по ши рен ня соціаль но го цинізму, хоча й су -
перечило за кли кам до національ но-дер жав ної кон со лідації, вод но час дис -
танціюва ло на се лен ня від будь-яких про стих ре цептів “віднов лен ня спра -
вед ли во го ладу”, зок ре ма й се па ра т истських. Утім, фе но мен По ма ран че вої
ре во люції по ка зав ста нов лен ня тих верств на се лен ня, які вже не хо чуть па -
сив но спос терігати за політич ни ми про це са ми в країні. З од но го боку, ак -
тив на підтрим ка ре во люції гру пою се редніх підприємців та влас ників, для
яких го лов ни ми спо ну каль ни ми чин ни ка ми про тес ту були праг нен ня сво -
бо ди еко номічної діяль ності та лібе ралізації еко номіки і від чут тя не без пе ки
для влас но го бізне су, з огля ду на за гро зу по гли нан ня його криміна льним
капіта лом. З іншо го боку — мо ло де по коління, особ ли во сьо годнішнє сту д -
ентство, соціалізація яко го відбу ла ся вже в по стто талітар ний період. Ця
вікова ко гор та вже не мала того соціаль но го досвіду, який би схи ляв до
орієнтації на рес тав рацію то талітар них про цесів. І хоча й інші ве рстви на се -
лен ня та кож були за лу чені в ак тивні про тестні дії, на мою дум ку, саме по -
зиція двох ви щез га да них груп на се лен ня була вирішаль ною. А те, що най -
більш яс кра вим ви раз ни ком цих про цесів був Західний регіон, який уник -
нув оста точ ної інсти туціональ ної ре во люції у міжвоєнний період ХХ сто -
ліття, по яс нюється міжге не раційною на ступністю соціаль но го до свіду від -
нос ної де мок ратії, рин ко вої еко номіки та національ но-виз воль ної бо роть би.

Але по при ці більш-менш оптимістичні вис нов ки не мож на кон ста ту ва -
ти, що не без пе ка роз па ду Украї ни ми ну ла. Так, події кінця 2004 року по ка -
за ли, як спро во ко ва на вла дою політич на не стабільність здат на ак тивізу ва ти 
ет но регіональ ний чин ник, при тлум ле ний спільним зу божінням та спіль -
ною надією на еко номічне по кра щен ня. Про те слід пам ’я та ти, що регіональ -
не роз маїт тя Украї ни при хо вує у собі не тільки не без пе ку роз па ду, а й по -
тенціал по туж ної мо дернізації, оскільки соціаль на інтег рація і соціаль на ди -
фе ренціація — це про це си, які взаємо зу мов лю ють і взаємо до пов ню ють один 
од но го. Соціаль на інтег рація ви ни кає й існує лише там, де існує ди фе -
ренційо ваність. У на шо му ви пад ку регіональ на ди фе ренціація може по слу -
гу ва ти пе ре ду мо вою і ба зи сом національ ної інтег рації. Прик ладів цьо го в
історії лю дства є безліч. Потрібна лише зва же на, грун то ва на на на уко вих за -
са дах інтег раційна політика вла ди. При наймні, інсти туційні осно ви інтег -
раційно го про це су сфор мо ва но. В той же час не по коїть той поспіх, з яким
було ухва ле но політич ну ре фор му, кот ра вне се зміни у влад ну вер ти каль.
Адже руй ну ван ня чин но го досі, хоч і не зовсім дос ко на ло го, інсти туціональ -
но го “скре пу” цілісності дер жа ви може відки ну ти про цес інтег рації до ста ну, 
який ми мали на по чат ку 1990-х років.
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