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22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві біля пам’ятника гетьману Богдану
Хмельницькому, у присутності десятків тисяч киян директорія УНР та уряд ЗУНР урочисто
проголосили  прийняття  Акту  злуки  всіх  українських  земель  у  єдину  соборну  Українську
державу. В Акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино вливаються століттями відiрванi
одна від одної частини Єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина,
Буковина, Угорська  Русь)  i  Наддніпрянська  Велика  Україна.  Здійснилися  вiковiчнi  мрії,
якими жили, i за які вмирали кращі сини України.  Однині є єдина,  незалежна Українська
Республіка».

22 січня  2014  року під  час  відеоконференції  преставники  влади  та  науки  з  різних
регіонів  України  розглянули  питання   політичної  кризи  та  її  впливу  на  територіальну
цілісність  України,  обговорили  можливості  взаємодії  регіональних  управлінських  та
інтелектуальних  еліт  щодо  запобігання  розколу  та  задля  зміцнення  єдності  Української
держави, сценарії можливого розвитку України до 2020 року. В он-лайн режимі з цих питань
спілкувалися  центри підвищення кваліфікації  управлінських  кадрів  трьох областей:  Івано-
Франківської, Чернігівської та Миколаївської.

Збірник матеріалів відеоконференції «Соборність України: історичне минуле, сучасні
виклики, прогнози на майбутнє» влючає тези виступів учасників, які надіслали матеріали для
публікації, а також програму конференції.
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Налагодження співпраці регіональних управлінських та інтелектуальних
еліт, окремих фахових груп як засіб запобігання розколу суспільства

та зміцнення єдності Української держави 

Питання  соборності  (у  розумінні  єдності  суспільства  і  територіальної
цілісності  країни)  є  актуальним  для  кожної  держави,  яка  прагне  до  сталого
розвитку,  політичної  та  економічної  стабільності,  здатності  адекватно
відповідати на актуальні виклики розвитку сучасного світу.  Взимку 2014 року,
у  час  політичної  кризи,  наша  молода  держава  особливо  занепокоєна
відцентровими  тенденціями  в  окремих  регіонах,  реальною загрозою  розколу
суспільства.  Отже,  у  День  Соборності  та  Свободи  України  актуальною  є
дискусія про пошуки інструментів для зміцнення єдності українських земель та
віднайдення  суспільного  консенсусу  щодо  шляхів  розвитку  України  у  XXI
столітті.

Властиво,  у  фаховому  колі  науково-педагогічних  працівників  та
управлінців-практиків,  залучених  до  професійного  навчання  державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, сьогодні теж корисно
пошукати способів нашого впливу на зазначені процеси у державі. Очевидно
слід  погодитися,  що  наша  багатолітня  міжрегіональна  співпраця  щодо
удосконалення  підвищення  кваліфікації  управлінських  кадрів  в  Україні  вже
створила  потужний  пласт  досвіду  фахового  спілкування  і  взаємодії
інтелектуальних еліт наших областей. Тому сьогодні можемо узагальнити цей
досвід, обмінятися думками щодо удосконалення міжрегіональної співпраці та
поліпшення обміну досвідом.

Доречно відзначити поширену сьогодні  у пресі  думку,  що українським
громадянам – мешканцям різних регіонів слід краще пізнати та зрозуміти один
одного,  подолати  негативні  стереотипи  та  позбутися  міфів  минулого,
скористатися  з  європейського  досвіду  толерантності.  Проведені  соціологічні
дослідження  показують,  що  українці  доволі  мало  подорожують  у  віддалені
області,  мало  спілкуються  із  співвітчизниками,  що  мешкають  за  сотні
кілометрів  від  них.  Тому  кращому  порозумінню  щодо  орієнтирів  спільного
майбуття  українців  у  XXI  столітті  мало  би  сприяти  й  пожвавлення
внутрішнього туризму. Зокрема, дуже корисним для цієї справи було б надання
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державного сприяння налагодженню патріотичного туризму в областях. Однак
у  форматі  нашої  конференції  слід,  очевидно,  докладніше  зупинитися  на
проблемах міжрегіонального співробітництва та розширення фахових контактів
управлінців. Тому нижче згадаємо деякий досвід Прикарпаття у цій сфері.

Івано-Франківська обласна державна адміністрація уклала договори про
міжрегіональну  співпрацю  з  Донецькою  і  Запорізькою  областями.  Протягом
минулих  років  було  здійснено  поїздки  делегацій  областей  для  участі  у
культурних  подіях,  наукових  конференціях,  заходах  щодо  налагодження
соціально-економічного  співробітництва.  Традиційно  також  для  відзначення
Дня Соборності та Свободи України здійснювався обмін гастролями художніх
колективів. Зокрема у 2008 році у святковому концерті до Дня Соборності у м.
Івано-Франківську  взяв  участь  Заслужений  академічний  ансамбль  пісні  та
танцю  України  «Донбас»,  а  у  2013  році  у  такому  ж  концерті  виступили
фольклорні  колективи  Запорізької  області.  Неодноразово  у  згадані  області
виїжджав  для  участі  у  святкових  заходах Івано-Франківський  національний
академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія».

Наш центр у рамках міжрегіональної співпраці теж здійснив ряд спільних
заходів  із  Донецьким і  Запорізьким центрами перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Так у минулому
році ми провели дві відеоконференції за участю Запорізького центру та взяли
участь  у  одній  конференції,  організованій  Донецьким  центром.  Два  роки
поспіль  наш центр  разом  із  Запорізьким  центром  у  травні-червні  проводить
відеоконференції  з  питань  обміну  досвідом  підготовки  та  організації  на  базі
центрів другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець»  та  добору  кандидатів  на  зарахування  до  Президентського
кадрового  резерву  «Нова  еліта  нації».  З  нашого  боку  до  такої  конференції
завжди залучалися не лише працівники та викладачі центру, а й кращі учасники
конкурсів.

Традиційним  з  ініціативи  Чернігівського  центру  стало  проведення  22
січня  щорічних  відеоконференцій  з  нагоди  відзначення  Дня  Соборності  та
Свободи України. Минулого року ми провели цей захід у форматі «Чернігів –
Івано-Франківськ  –  Чернівці»,  сьогодні  ж –   «Чернігів  –  Івано-Франківськ  –
Миколаїв».  Приємно,  що  обидва  рази  у  такому  діалозі  охоче  беруть  участь
відомі  науковці  –  історики  та  політологи,  які  чудово  розуміють  і  взаємно
збагачують  один  одного  непересічними  знаннями  про  феномен  соборності
України.

Слід  згадати  ще  одну  дуже  вдалу  нашу  спільну  відеоконференцію  за
участю Чернігівського та Миколаївського центрів 22 березня 2012 року з питань
обміну  досвідом  участі  у  конкурсах  проектів  і  програм  розвитку  місцевого
самоврядування, яка проводилася за участю груп сільських та селищних голів з
кожної області.  Таке спілкування і жвавий обмін досвідом з питань розвитку
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місцевого  самоврядування  у  трьох  областях  стало  справжнім  практичним
форумом досвідчених керівників територіальних громад. 

Від  самого  початку  становлення  загальнонаціональної  системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування склалася практика щорічних нарад-
зустрічей  керівників  регіональних  центрів  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних підприємств,  установ і  організацій на базі  самих
центрів.  У  червні  2009  року  господарем  такого  всеукраїнського  семінару
керівників  центрів  був  наш  Івано-Франківський  центр.  Такі  фахові  форуми
завжди  взаємно  збагачували  нас  досвідом  колег  і  давали  можливість
познайомитися  з  історико-культурною  спадщиною,  людьми  і  природою,
господарськими досягненнями неповторних у своєму різноманітті українських
земель. При цьому кожен з учасників ставав носієм дуже цінної інформації, яку
потім передавав у своєму фаховому, родинному і товариському оточенні. Отже,
практика  таких  фахових  контактів  немало  спричинилася  до  кращого
порозуміння  у  середовищі  практичних  працівників  сфери  державного
управління.

Важливо,  що  наші  центри  у  налагодженні  обміну  досвідом  не
замикаються  у  колі  викладачів  та  організаторів  навчання,  а  й  сприяють
налагодженню фахових  контактів  серед  практиків  державного  управління  та
місцевого  самоврядування.  Потужним  інструментом  для  такої  діяльності,  як
вже згадувалося, стало регулярне проведення на базі центрів міжрегіональних
відеоконференцій.  Значно  затратнішими  щодо  ресурсного  забезпечення,  але
дуже цікавими і ефективними є ознайомчі поїздки груп фахівців до своїх колег
в інші регіони або за кордон. Протягом 2013 року наш центр завершував за
участю  Фонду  Ганса  Зайделя  (ФРН)  проект  міжнародної  співпраці
«Формування  громадянського  суспільства  у  сільських  і  селищних  громадах
Івано-Франківської області», який передбачав у травні 2013 року  ознайомчий
візит групи найуспішніших учасників проекту у баварське місто Дінкельсбюль
у Федеративній Республіці  Німеччині.   Після  завершення проекту  і  відбуття
поїздки  з’явилася пропозиція організувати виїзд ще однієї групи учасників –
сільських  голів  Прикарпаття  –  в  одну  з  областей  України.  Такий  план  був
успішно реалізований завдяки добрій довголітній співпраці  Чернігівського та
Івано-Франківського  центрів  у  липні  2013  року.  Ознайомча  поїздка  на
Сіверщину групи сільських голів Прикарпаття мала справді велику практичну
користь  як  щодо взаємного набуття  досвіду  колегами з  обох областей,  так  і
щодо  поліпшення  взаєморозуміння  та  розширення  світогляду  посадовців.  У
рамках поїздки на базі Чернігівського центру були організовані два навчально-
практичні  семінари  з  питань  розвитку  місцевого  самоврядування,  зустріч  з
керівництвом  Чернігівської  обласної  ради,  іншими  керівниками  обласних  та
районних  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування
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області,  ознайомлення  з  роботою  Прохорської  сільської  ради  Борзнянського
району, а також з пам’ятками історії та культури краю.

Таким  чином  налагодження  співпраці  регіональних  управлінських  та
інтелектуальних  еліт,  окремих  фахових  груп  працівників  сфери  державного
управління  та  місцевого  самоврядування  сприяє  єдності  українського
суспільства, збереженню територіальної цілісності нашої країни та поліпшенню
якості державного управління. Для подолання ж руйнівних наслідків політичної
кризи  воно  виступає  одним  із   засобів  запобігання  розколу  суспільства  і
зміцнення єдності Української держави.
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Світлана Онищук,
начальник Управління державної 
служби Головного управління 
державної служби України в Івано-
Франківській області, кандидат наук з 
державного управління

«Всяке царство, що розділилося в собі, спустошиться;
 і всяке місто чи дім, що розділився у собі, не встоїть»

(Євангеліє від Матфея, 12:25)

 До питання духовної  соборності нації

Сьогоднішнє  свято  нагадує  нам  про  величну  подію  нашої  історії  –
проголошення 22 січня 1919 року акту злуки,  акту єднання всіх українських
земель  в  єдину,  соборну  державу.  Після  падіння  княжої  Київської  держави
Україна  століттями  була  розділена  між  сусідніми  народами.  А  тому
проголошена  у  січні  1919  р.  злука  всіх  її  земель  –  подія  доленосна  і
неперевершена за своїм значенням для українського народу. Ця подія увійшла в
історію як  День Соборності України, що уособлює віковічні прагнення нашого
народу до об’єднаності, цілісності та неподільності. 

Акт  Злуки  був  глибоко  детермінований  історично  і  спирався  на
споконвічну  мрію  українського  народу  про  незалежну,  соборну  національну
державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної
єдності,  свідченням  їхнього  самоусвідомлення,  важливою  віхою  процесу
становлення  політичної  нації.  Ідея  соборності  українських  земель  набула
державного статусу, в наступні десятиліття залишалась об’єднуючим чинником
і чи не єдиним спільним положенням програмних цілей усіх течій національно-
визвольного  руху.  Акт  Соборності  надав  завершеної  форми  самостійній
українській  державі,  сприяв  подоланню  залишків  ідей  федералізму  в
ментальності національної політичної еліти. 

Українська  соборницька  концепція  базується  на  міцних  історичних,
правових і теоретичних засадах. Незважаючи на численні лиха й труднощі, що
випали на долю нашого народу, ідея всеукраїнської єдності, соборності України
ніколи не полишала його,  її  витоки беруть початок з періоду Київської Русі,
Галицько-Волинської  держави,  визвольної  війни  під  проводом  Богдана
Хмельницького,  Гетьманщини.  Згадаймо  хоча  б,  як  наполегливо  добивався
Б.Хмельницький  розширення  території  української  козацької  держави  “по
Львів,  Холм  і  Галич”. Ідея  єдності  нашої  держави  була  однією  з
найзаповітніших  мрій  українців  протягом  багатьох  сторіч.  Її  обґрунтували  у
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своїх  працях  визначні  мислителі  та  діячі:  члени  Кирило-Мефодіївського
братства  (до  нього  належав  і  Тарас  Шевченко),  „Руської  трійці”  на  чолі  з
Маркіяном  Шашкевичем  у  Галичині,  видатні  українські  вчені  Михайло
Драгоманов, Іван Франко, Михайло Грушевський. Саме вони висунули завдання
– об’єднати всі етнічні українські землі в єдину державу. 

Сьогодні ми маємо незалежну та соборну державу, за яку так боролися
століттями  наші  діди  та  прадіди,  тому  зараз  iдеал  державності  та  iдеал
соборності повинен залишатися  визначальними для кожного українця.  

Проте  виклики  сьогодення  засвідчують,  що  важливим  і  актуальним  є
питання  внутрішньої соборності  України, і  тут я б хотіла звернути увагу на
фундаментальну тезу В. Липинського про те, що ніхто нам не збудує державу,
якщо ми її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі не схочемо
бути нею. Ця фраза не втрачає своєї актуальності й сьогодні. Ми, українці, не
так часто замислюємося над питанням внутрішньої об’єднаності  країни, та її
духовного єства. 

Гострою  залишається  проблема  соборності  української  православної
церкви,  покликаної  виступати  впливовим  чинником  духовної  єдності
суспільства. Без її розв’язання буде залишатися потенційна небезпека “розлому”
українства  за  конфесійною  ознакою.  Пріоритет  національних  інтересів  у
духовно-релігійній  сфері  має  реалізуватися  шляхом  вироблення  дійового
суспільного механізму забезпечення цивілізованого функціонування релігійних
організацій  у  поліконфесійному  просторі.  Адже  соборність  у   релігійному
житті  України  –  це  ісповідування  єдиного  Бога  і  даного  Ним   морального
закону.

І  насамкінець  хотіла  б  наголосити,  що  взаємна  повага  і  підтримка,
спільність в помислах, цілях і діях всього українства – це найміцніша гарантія
успіху держави,  нашого краю, благополуччя і добробуту кожного з нас.

9



Сергій Адамович, 
професор кафедри теорії
та історії держави і права 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, 
доктор історичних наук

Соборність незалежної України: дезінтеграційні чинники та спроби
консолідації суспільства в історичній ретроспективі

Здобуття  Україною  незалежності  активізувало  питання  суспільно-
політичних  та  культурно-духовних  розбіжностей  між  регіонами  держави.
Жителі  різних  регіонів  України  мали  власні  історичні  міфи,  інакші  мовні
обличчя, відмінні культурно-духовні цінності, були вірними різних релігійних
конфесій,  не  існувало  єдності  в  політичних  уподобаннях  і  баченні
зовнішньополітичних пріоритетів.

Протягом останніх 20 літ зусилля українського суспільства і державних
структур спрямовувалися на ліквідацію чи послаблення існуючих розколів по
лінії Схід-Захід, Південь-Захід і т.д. Одночасно окремі радикальні деструктивні
політичні  сили  як  в  Україні,  так  і  за  кордоном  заради  досягнення
вузькопартійних  цілей  спекулювали  і  розпалювали  існуючі  міжрегіональні
протиріччя.

Так,  перебудовчі  процеси  в  кінці  80-х  –  на  поч.  90-х  рр.  ХХ  ст.
стимулювали українське суспільство до національно-державного відродження
та  консолідації  навколо  ідеї  незалежності  України.  Підтримка  в  суспільстві
незалежності посилювалася внаслідок:

 – активізації роботи неформальних політичних об’єднань та поступок з боку
компартійних еліт;

 – відкриття репресивних сторінок радянської історії;
 – релігійний ренесанс;
 – незадоволення  замовчуванням  владою  наслідків  Чорнобильської

катастрофи;
 – погіршення соціально-економічної ситуації в країні;
 – швидкої  дезінтеграції  СРСР і  складної  соціально-економічної  ситуації  в

Російській Федерації;
 – толерантного ставлення до представників національних меншин українців

та виваженої політики української влади, яка шляхом прийняття Декларації
прав національностей і рядом інших заходів зняла напругу в міжетнічних
відносинах.

Однак  ЦК  КПРС  і  партійно-державні  керівники  на  місцях  з  метою
зупинити  процес  розпаду  СРСР  і  втрату  впливу  Компартії  в  суспільстві
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ініціювали  дезінтеграційні  процеси  в  УРСР.  Засобами  поширення
сепаратистських ідей були:

 – формування негативного образу українського націоналізму і залякування
російськомовного  населення,  що  зі  здобуттям  незалежності  відбудеться
примусова українізація;

 – акцентування  на  економічних негараздах,  які  охоплять  країну  в  умовах
розпаду СРСР;

 – апеляція  до  особливостей  розвитку  окремих  регіонів  України  (т.зв.
«новоросійство»  Півдня  України,  російськомовний  склад  населення
Криму);

 – відродження  етнографічних  особливостей  населення  окремих  країв
(русинство Закарпаття, специфіка шахтарського Донбасу);

 – сприяння становленню політичної складової рухів національних меншин
(угорці Закарпаття, румуни Чернівеччини).
Проте  на  початку  90-х  рр.  ХХ  ст. суттєво  знизився  рівень  підтримки

українським  суспільством  незалежності  та  ускладнилися  об’єднавчі  процеси.
Причинами цього були:

 – соціально-економічна криза і “тиха десоціалізація” суспільства;
 – занурення країни у владний безлад і неефективність реформ;
 – криза ідентичності;
 – відсутність модерної української еліти;
 – психологічна неготовність значної частини суспільства жертвувати заради

незалежності;
 – невизначеність  зовнішньополітичного  курсу  та  експансивна  політика

окремих політичних сил сусідніх держав.
Певні консолідаційні досягнення відбулися  за президентства Л.Кучми:

 – зупинено економічну кризу і налагоджено роботу органів державної влади;
 – встановлено добросусідські відносини з суміжними державами включно з

розмежуванням кордонів і вирішенням більшості спірних проблем;
 – маргіналізовано сепаратистські рухи і зупинено відокремлення Криму;
 – авторитарна модель управління унеможливила дискусії щодо зміни форми

державного устрою чи перегляду статусу мов.
Відзначимо також об’єднавчі наслідки Помаранчевої революції:

 – революція  2004  р.  об’єднала  українське  суспільство  на  основі
демократичних цінностей;

 – з’явилися  паростки  формування  національної  ідеї,  що  базувалася  на
євроінтеграційних устремліннях українців;

 – активізувалася проукраїнська освітня політика;
 – відбулося формування засад спільної історичної пам’яті.
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Проте  повною  мірою  потенціал  Помаранчевої  революції  не  був
реалізований через:

 – самовбивчу боротьбу провладних політичних партій у 2005–2009 рр., що
ускладнювала можливості міжрегіонального політичного діалогу;

 – політичні конфлікти з Російською Федерацією і розчарування країн Заходу
в можливостях української влади;

 – діяльність  політичної  опозиції,  яка  за  сприяння  російських  політичних
чинників підтримувала осібну проросійську ментальність мешканців Сходу
і Півдня України.
З приходом до влади на початку 2010 р. на посаду Президента України

В.Януковича  владна  політика сфокусувалася  на  реалізації  сценарію розвитку
країни, який підтримує значна частина населення Сходу і Півдня України. Усе
ж  така  об’єднавча політика  закреслює  попередню  практику  формування
спільного суспільного простору на українських національно-духовних засадах і
замість зближення регіонів України заштовхує нашу державу в імперську схему
«Русского мира».
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Іван Монолатій, 
професор кафедри політології 
Інституту історії і політології 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, 
доктор політичних наук, дійсний член 
Академії наук вищої школи України

Україна 2020: внутрішні кризи і зовнішні виклики

1. Реалістичний сценарій (повільна стагнація)
До 2020 року чисельність населення України скоротиться ще на 4 мільйони

– приблизно до 42 мільйонів чоловік, з яких 20 відсотків складатимуть люди
старші  за  65  років  (у  1990  році  їх  було  близько  12  відсотків),  а  частка
працездатного й найбільш активного населення – у віці від 25 до 64 років –
майже  47  відсотків  (у  будь-якому  разі  пенсійний  вік  буде  піднято  вище  за
нинішні 55 і 60 років). Соціальні зобов’язання держави змушуватимуть щодалі
збільшувати податковий тягар на працездатне населення, переносячи родинні та
державні інвестиції з підтримки молодої генерації та інноваційних проектів на
утримання  літніх  співгромадян.  Це  буде  об’єктивним  чинником  для
продовження  популістської  економічної  політики  (урядами  всіх  партійних
орієнтацій),  яка  формуватиме  «бюджети  проїдання».  Соціальна  структура
українського суспільства й надалі формуватиметься за моделлю країн «третього
світу» – з величезною поляризацією доходів та соціальним розшаруванням. З
огляду на окреслені тенденції,  становлення середнього класу відбуватиметься
надзвичайно  повільно:  його  поповнення  й  надалі  буде  обмеженим  зі  сфери
слаборозвиненого, не стимульованого державою малого та середнього бізнесу і,
водночас, залишатиме осторонь працівників медицини, освіти, соціальної сфери
–  внаслідок  непрестижності  та  недостатнього  фінансування  цих  галузей.
Деформоване  становлення  середнього  класу  сповільнить  появу  в  країні
«відповідального  виборця»,  оскільки через  об’єктивні  соціально-демографічні
процеси (в разі невтручання держави в керування ними) основну масу громадян
все  більше  складатимуть  люди  соціально  залежні,  незаможні,  бідні,  а  отже,
схильні  відгукуватися  на  популістську  демагогію  та  підтримувати  її.  Тому
неможливість щось змінити шляхом демократичної виборчої процедури з часом
призведе до політичної байдужості навіть соціально активних особистостей та
прагнення  зміни  ситуації  радикальним  шляхом  –  завдяки  «твердій  руці».
Водночас політична і соціальна пасивність українського суспільства може стати
його перманентною рисою. Зовнішніми чинниками будуть, по-перше, інтеграція
до політико-економічних або військових союзів інших держав (ЄС, НАТО) з
чіткими  вимогами  щодо  умов  членства,  по-друге,  загроза  зовнішньої  агресії
(Російська Федерація). 
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2. Песимістичний сценарій (колапс влади і розпад країни)
Крах України може відбутися лише внаслідок цілеспрямованих ворожих

дій  з  боку  її  безпосереднього  геополітичного  оточення  за  умови
неконсолідованої  позиції  національної  політичної  еліти.  На  найближчу
перспективу територіальні суперечки Україна має на заході лише з Румунією,
яка як член ЄС та НАТО не може самостійно виступити ініціатором агресії, та
на сході – з Росією, яка прагне поновити свій військово-політичний контроль
над  пострадянським  простором.  У  ширшому  контексті  доля  України  в
майбутньому залежатиме від якості відносин між Заходом (в особі ЄС та США)
та Росією. З прагматичної точки зору, провідні країни ЄС (Німеччина, Франція,
Італія) мають найбільше мотивацій, аби взагалі «забути» про існування України
і визначити східний кордон Європи з «російською сферою впливу» по східному
кордону  Польщі.  Щодо  можливості  прямої  воєнної  агресії  з  боку  Росії,  то
обстановка  в  Криму стане  «ключем» до  майбутнього  України  як  суверенної
держави в нинішніх територіальних межах. За роки незалежності Київ показав
свою  неспроможність  контролювати  та  коригувати  соціальну  та  етнічну
ситуацію на півострові. Тим часом вона акумулює в собі низку конфліктів, що й
стануть  найбанальнішим  приводом  для  втручання  Росії  в  наші  внутрішні
справи.  Заганяння  у  безвихідь  соціальних  проблем  кримських  татар,
непрозорість  земельної  політики  в  АРК  створюють  поживний  ґрунт  для
утворення  радикальних  політичних  течій,  імовірно  ісламсько-
фундаменталістського  характеру,  які  усунуть  від  проводу  національного
кримськотатарського руху помірковані сили. За можливої негласної зовнішньої
підтримки  (в  тому  числі  з  боку  Росії)  ситуація  дійде  до  міжетнічного
протистояння,  актів  насильства,  погромів  та  терористичної  діяльності.
Проросійська  «п’ята  колона»  (політичні  сепаратистські  сили  півострова  за
підтримки населення)  звернеться  –  можливо,  на  офіційному  рівні  Верховної
Ради АРК – за допомогою до Російської Федерації та її Чорноморського флоту.
Росія  здійснить  потужну  «антитерористичну  операцію»,  яка
супроводжуватиметься  етнічними  чистками  й  вигнанням  мусульманського
населення.   

3. Авторитарний сценарій
Політична  система  України  надалі  зберігатиме  нинішні  риси

парламентської  демократії.  Проте  тривала  політична  нестабільність,
розчарування  громадян  у  демократичній  процедурі  можуть  сформувати
суспільне замовлення на «тверду руку» – і повернути розвиток країни в русло
авторитарного  сценарію.  Формальні  ознаки  демократії  будуть  збережені,  але
Верховна Рада України перетвориться на кишеньковий орган, який механічно
ухвалюватиме вже прийняті лідером рішення. На виборах переможе провладна
партія,  а  декілька  дрібних політичних –  залишаться  для імітації  плюралізму.
Єдиним, у певному сенсі позитивним варіантом авторитарного сценарію може
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бути  «голлістський  варіант»:  коли  конструктивні  сили  суспільства,
громадянські ініціативи будуть консолідовані і залучені для модернізації країни,
системних реформ, а діяльність влади не матиме репресивного характеру. Тоді,
через  перехідний  період  радикальних  змін  та  оздоровлення  суспільства,
демократичний  характер  політичного  режиму  може  бути  відновлено  і
наповнено конструктивним змістом.  Проте такий варіант є  малоймовірним,  і
якщо авторитарний сценарій в Україні реалізується, то це буде популістський
олігархічний режим, який здійснить черговий перерозподіл власності, провівши
низку  показових  процесів  над  «корупціонерами»  чи  «олігархами»  з  табору
політичних противників та підкуповуючи громадян інтенсивними соціальними
подачками.  Така  політика  не  змінить  негативних  тенденцій  у  розвитку
суспільства  та  економіки.  Попри  прагнення  зберегти  зовнішню  видимість
демократії,  цей режим опиниться в  міжнародній ізоляції  (безперечно,  з  боку
Заходу) і повторить шлях режиму А. Лукашенка в Білорусі. У цьому випадку
Україна безальтернативно опиниться в орбіті російського впливу, а українська
влада стане заручником ставлення до себе Кремля, який, отже, і без силового
сценарію  досягне  реалізації  своїх  зовнішньополітичних  планів  зі  створення
«союзної держави».  

4. Оптимістичний сценарій (євроатлантичний вибір)
Можливістю для України вийти з глухого кута можуть стати лише взаємні

поступки  основних  політичних  акторів  задля  досягнення  консолідованої
політичної  позиції  щодо  майбутнього  країни  та  перенесення  ідеологічної
конкуренції  «поверхом нижче» – на конкретні варіанти дій у межах спільної
парадигми. Наслідком стане утворення широкої коаліції, яка дозволить змінити
Конституцію України. Необхідно буде повернутися до мажоритарної системи
формування  місцевих  рад,  аби  вивільнити  місцеві  конструктивні  соціальні
ресурси.  Першою  консолідованою  позицією  повинно  стати  визначення
внутрішньо-  та  зовнішньополітичних  пріоритетів  –  виходячи  з  міркувань
національної  безпеки.  Це  питання  не  залишає  альтернативи  необхідності
входження України в певну систему колективної безпеки – з огляду на факт
об’єктивної загрози з боку Росії. План дій щодо членства в НАТО, який сам по
собі  не  є  критичною  умовою  членства,  буде  необхідним,  тому  що  він
передбачатиме комплекс реформ у військовій та суспільній сфері – тих, на які
український правлячий клас не є здатним за умов самодостатності. Жорсткий
комплекс  зовнішніх  зобов’язань  є  необхідним,  оскільки  інших  стимулів  до
системних реформ у країні не існує. До 2020 року Україна не стане членом ЄС,
навіть якщо підкріпить це своє прагнення загальнонаціональним консенсусом.
Перешкодою на цьому шляху стане тривала внутрішня криза Євросоюзу, який
сам не спроможний досягти консенсусу власних членів у питаннях розбудови
наднаціональних інституцій та зовнішньої політики. Орієнтуючись на суспільні
стандарти ЄС, Україна може розпочати долати внутрішні соціальні негаразди, а
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саме: реформувати систему охорони здоров’я, соціальні служби, правоохоронні
структури, судову систему, армію, прагнучи при цьому перебороти негативний
системний вплив всеохоплюючої  корупції.  Реформа судів та  правоохоронних
органів стане основною запорукою для покращення інвестиційного клімату та
зміни  песимістичного  ставлення  суспільства  до  проблеми  соціальної
справедливості.  Підтримка  громадських  організацій  та  налаштування  їх
партнерських  відносин  з  державою  дозволить  ефективно  акумулювати
соціальний капітал.  За такого розвитку подій буде здійснено необхідні кроки
для законного приборкання антидержавної діяльності  низки ірредентистських
організацій у Криму та на сході країни. З вищевикладеного стає очевидним, що
найкритичнішим для  політичного  істеблішменту  при  виборі  шляху  розвитку
країни стане усвідомлення реальної  російської  загрози  суверенітету  України,
оскільки  проросійська  позиція  залишається  одним  із  найважливіших  діючих
факторів  технологічного  конфліктного  маніпулювання  українським
електоратом. Тому відмова провідних політичних сил від орієнтації на Росію
стане  ключовим  питанням  виживання  Української  держави.  Показником
політичної волі української влади до реформування країни стане оздоровлення
ситуації у Криму – найпроблемнішому регіоні країни. Врегулювання питання з
розподілу земель та компенсаційних заходів для кримсько-татарської спільноти
визначать чітку державну політику в сфері міжетнічних взаємин та власності.
Врахування  досвіду  інших  країн  зі  створення  потужної  туристичної
інфраструктури  створить  нові  перспективи  для  регіону  та,  особливо,  для
Севастополя в умовах перетворення міста з військової бази на курорт. 
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Володимир Бойко, 
директор Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, 
кандидат історичних наук

Аспекти соборності у діяльності центрів підвищення кваліфікації кадрів

Існує  кілька  визначень  терміну  Соборність.  Якщо  звернутися  до
найбільшої української енциклопедії – Вікіпедії, то отримаємо такі результати:

 морально-філософський  і  соціальний  принцип,  фундаментальними
положеннями якого є: відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і
загального, взаємне духовне збагачення і розвиток та інше;

 єдність усіх територій тієї чи іншої держави;
 єдність  усіх  членів  християнської  церкви  для  спільного  відшукання

шляху до порятунку;
 міжнародний  літературно-публіцистичний  часопис  українських

письменників.
Залишивши за дужками такі специфічні питання як побудова церкви чи

періодичне  видання,  можна  зробити  висновок,  що  йдеться,  насамперед,  про
взаємини між людьми – чи то стосовно держави та її цілісності, чи то духовного
поєднання її громадян на основі якихось базових речей. В деяких випадках, на
нашу думку, між виміром держави та людини не можна провести жодної чіткої
розмежувальної лінії. Зрештою, держави створюються людьми. Водночас своєї
конкретики  соборність  набуває  через  діяльність,  що  реалізує  на  практиці
зазначену  ідею.  Так,  як  у  випадку  загальноукраїнської  мережі  центрів
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій.

На нашу думку, йдеться про один із багатьох прагматичних інструментів
реалізації  гасла,  проголошеного  22  січня  1919  р.  на  Софіївському майдані  в
Києві. На жаль, з його реалізацією тоді виникли проблеми. Одна з причин – тоді
так і не вдалося створити загальнодержавної бюрократичної системи (і не лише
її). Нині вона існує вже двадцять років, а зазначені заклади – її частина. Вони
реалізують ідею соборності на кількох рівнях.

Насамперед,  нормативно-правової  бази.  Центри,  як  і  будь-які  інші
наскрізні структури, що виконують ті самі функції в різних регіонах України,
діють  на  підставі  одного  законодаства.  Ми  можемо  скільки  завгодно  довго
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говорити  про  його  недосконалість,  про  брак  однозначних  визначень,  які  б
унеможливлювали не те що подвійне, потрійне трактування, про лакуни та явні
невідповідності реальному життю, але це не заперечує наявність та вплив цього
потужного інтеграційного чинника. Зрештою, певним позитивним моментом є
те, що нинішнє законодаство дозволяє існувати центрам на межі відразу кількох
галузей,  що  забезпечує  гнучкість  закладів  післядипломної  освіти  державних
службовців,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  їхню  здатність
змінюватися відповідно до зовнішніх обставин, прилаштовуватися до місцевих
умов, маневрувати. Мабуть, це непогано для справжньої, а не показної єдності
держави.  Таким  чином,  її  унітарність  поєднується  зі  своєрідністю   регіонів.
Щось  подібне  автор  цих  рядків  побачив  у  США  –  там  кожне  графство,  не
кажучи вже про штат, на основі якихись базових принципів, може утворювати
безліч  адміністративних  варіантів  для  розв`язання  тих  самих  питань
життєдіяльності територій. 

Наступне – це існування такого органу державної влади, як Національне
агентство  України  з  питань  державної  служби (раніше  –  Головдержслужби).
Факт  проведення  регулярних  нарад,  доволі  частих,  формальних  та
неформальних  зустрічей,  лавини  листів,  що  часом  нагадує  дев`ятий  вал,  а
головне – виконання спільних для всієї системи завдань, наявність структури,
ставлення  до  якої  консолідує  думки  представників  різних  регіонів  України,
створює необхідні передумови для діяльності центрів підвищення кваліфікації
як  цілісної  системи,  що  вирішує  завдання  відповідно  до  ступеня  їхньої
складності. 

Остання обставина свого часу стала потужним стимулом для формування
професійної,  а  потім  й  людської  солідарності  між  представниками  різних
регіонів  України.  Керівники центрів  можуть на цю тему спілкуватися довго.
Наприклад, як за часів, коли електронна пошта ще не була настільки розвинута
як  тепер,  окремі  заклади  нашої  мережі  могли  виконати  вказівки  з
Головдержслужби раніше, ніж вони їх отримували. На певному етапі розвитку
утворився  свого  роду  колективний  розум  людей,  які  займаються  у  своєму
неповторному регіоні однаковою справою. А також з`явилося розуміння, що для
виживання ми маємо постійно обмінюватися інформацію між собою, з яких би
джерел її не отримували. Таким чином, заклади зміцнювали свою автономність
та  життєздатність.  Одним  з  проявів  таких  горизонтальних  зв`язків  є  наша
сьогоднішня традиційна щорічна веб-конференція. І таких заходів проводитьтся
на рік кількадесят. Для Чернігівського центру наймасштабнішим проявом такої
взаємодопомоги стала участь у створенні чотирьохсерійного документального
фільму «Європейські традиції міського самоврядування в Україні: магістрат –
дума – рада». Готуючи звіт ми з`ясували, що в роботі над ним взяли участь 38
юридичних  осіб,  в  тому  числі  16  –  центрів  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікції  кадрів.  Принагідно,  ще  раз  подякую  колегам,  зокрема  присутнім
директорам  Івано-Франківського  та  Миколаївського  центрів,  за  допомогу.  З
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останнього – Чернігівський центр як суб`єкт виданичої діяльності надрукував
збірку конференції, що її готував та проводив Луганський центр. 

Отже,  незважаючи  на  відомі  проблеми  останніх  років,  очевидні  та,  на
жаль,  поки  що  незамінні  кадрові  втрати,  нам  завжди  є  що  обговорювати  й
аналізувати. При цьому кожен може запропонувати своїм колегам щось своє –
унікальне  та  неповторне.  А  далі  –  адаптувати  побачене  до  місцевих  умов,
творчо  розвинути,  збагачуючи  тим  самим  систему  вцілому  та  стверджуючи
гасло  соборності  доступними  нам  методами  за  принципом,  сформульованим
колись ще американським лідером Франкліном Рузвельтом: «Роби, що можеш, з
тим, що маєш, там, де ти є».
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22 січня і сучасність

Історія Злуки двох українських республік, яка відбулася 95 років тому, це
– суперечлива, складна, повчальна історія консолідації і формування нації, яка й
нині продовжується, бо маємо справу з процесом згуртування, а не конкретною,
хай і видатною подією. Сама сутність процесу визначає актуальність проблеми.
Доречно  навести  слова  Блаженнішого  Любомира  Гузара,  який  наголосив:
«Пам’ять про минуле є надзвичайно важливою, і вона потребує підкреслення. Я
бував у  Західній  Європі,  Америці,  серед народів,  які  довгий час  втішаються
незалежністю, – вони свідомі  свого минулого,  плекають своє минуле,  мають
музеї тощо. Проте вони не мають потреби, на відміну від нас сьогодні, надто
часто  до того  звертатися.  Це для них самозрозуміле,  а  для нас,  на жаль,  ні.
Окупанти свідомо затирали нашу ідентичність, а для того намагалися позбавити
нас  минулого,  старалися  зробити  радянськими  людьми,  чи  австріяками,  чи
поляками.  Це  були  окупаційні  режими,  які  хотіли  знищити  сам  корінь
ідентичності, і тому це залишило в нас такі погані сліди. Сьогодні ми повинні
попрацювати, щоб надолужити за ті кривди, тобто збудити в собі почуття нашої
національної  свідомості,  нашої  народної  приналежності.  Це  вимагає  від  нас
значно  більших  зусиль,  ніж,  скажімо,  від  народів,  які  століттями  втішалися
своєю незалежністю» [Три дороги:  Бесіди Блаженнішого Любомира Гузара з
журналістами / Упор. К. Щоткіна. – Львів: Друкарські куншти, 2013. – С. 34]. 

Безумовно,  що цей процес розпочався  значно раніше.  На кожному вічі
Євромайдану  напутні  слова  релігійних  осіб,  закінчуються  виконанням
духовного гімну України «Боже, великий, єдиний». Ці величні слова створив
наш земляк Олександр Кониський, але статус гімну їм надали галичани. Коли
російська  окупаційна  влада  в  Галичині  й  Буковині,  яка  за  визначенням
П. Мілюкова,  що  пролунало  у  його  знаменитій  думській  промові  15  липня
1915 р.  складалася  з  покидьків  російського  чиновництва,  у  1914–1915  рр.
заходилася депортувати галицьку інтелігенцію до Сибіру, чернігівські українці
допомагали їм коштами. Збереглися листи Миколи Шухевича до Іллі Шрага, які
підтверджують  цей  факт.  Загальновідомо,  що  праця  миколаївського
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українського  діяча  Миколи  Аркаса  «Історія  України-Русі»  стала  першим
загальнодоступним  підручником  з  української  історії,  який  побачив  світ  у
Наддніпрянській  Україні.  Його  читали  не  тільки  діти  чи  студенти.  Депутат
Першої Державної думи, сивочолий Ілля Шраг, відбуваючи тюремне ув’язнення
за  підписання  Виборзької  відозви,  конспектував  цю  книгу,  і  його  конспект
дійшов до наших днів. Більше того, він давав читати книгу іншим політичним
в’язням  чернігівської  тюрми.  Таких  прикладів  можна  навести  чимало:  вони
засвідчують  наявність  широко  розгалужених  зв’язків,  що  об’єднували
інтелігентні  сили  різних  частин  України.  Потужне  підґрунтя  і  зробило
можливим  сам  Акт  Злуки,  що  було  далеко  не  просто,  якщо  врахувати
надзвичайно складні умови кінця 1918 – початку 1919 рр. 

На жаль, Чернігів і значну частину Чернігівщини, які завжди тяжіли до
Києва (були «києвоцентричними» за висловом В. Верстюка) уже на середину
січня окупували більшовики. Оскільки навіть радянської преси в цей час у місті
не виходило, то інформації про конкретне ставлення до подій у Києві не маємо.
Проте, можна не сумніватися, що воно було вкрай ворожим. Наприкінці серпня
1919  р.  радянська  влада  змушена  була  залишити  українську  столицю  і  на
певний час отаборилася в Чернігові.  Саме тоді в місті став виходити журнал
«Коммунист», який можна охарактеризувати як орган, створеного на початку
липня  1919  р.  Зафронтового  бюро  ЦК  КП(б)У  на  чолі  з  С. Косіором.  Зміст
журналів (їх було лише два) засвідчує європейський вибір лідерів російського
більшовизму, але в специфічному вигляді «світової революції». Одна з статей,
автором якої був В. Порайко, яскраво демонструє, наскільки далеким був уряд
радянської України від ідей, проголошених на Софійському майдані 22 січня.
«Галичина, північно-східня провінція бувшої Австро-Угорської монархії, з того
моменту,  коли  хвилі  розбурханого  революційного  моря  докотилися  до  єї
границь,  має  для  нас  кольоссальне  значіння.  Ми  не  повинні  забувати  тої
обставини, що через Галичину веде дорога до Польщі, до Угорщини, а звідси до
Австрії, Баварії і т. д. А оскілько ми орієнтуємося і повинні орієнтуватися на
захід, то Галичина послужить як раз тим мостом, через котрий пламя революції
перекинеться  до  західних  країв» [Порайко  В.  Перспективи  соціалістичної
революції в Галичині // Коммунист. – 1919. – № 2.– 1 октября. – С. 4 – С. 4].

Ці  військово-стратегічні  й  політичні  міркування  на  багато  десятиліть
визначили ставлення пануючої комуністичної доктрини до проблем об’єднання
українського  народу,  формування  нації.  Вони  оголошувалися  буржуазними,
націоналістичними, безумовно ворожими. Задумаємося ще раз над глибинним
змістом документу, проголошеного у січні 1919 р., прислухаємося до мудрих
слів  Любомира  Гузара.  Історичне  минуле  в  українців  ще  не  скоро  стане
надбанням музеїв, воно повсякчас стає злободенністю і будить серця патріотів
до боротьби.
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Соборність України в контексті 
сучасних світових геополітичних процесів 

Символічно, що в той самий рік, коли в Україні було проголошено Акт
Злуки,  у  Великобританії  вийшла  друком  робота  «Демократичні  ідеали  та
реальність» британського вченого Г. Маккіндера – одного з батьків-засновників
геополітики.  Г. Маккіндер,  який  відвідував  територію  сучасної  України,  не
випадково віддавав саме Східній Європі (і Україні в тому числі) особливе місце
в геополітичні будові світу. Контроль над нею, на його думку, був запорукою
досягнення світового панування.

Але  і  Г. Маккіндер,  і  його  наступники,  визнаючи  важливість  Східної
Європи  та  України,  розглядали  їх  не  в  якості  самостійного  суб’єкта
геополітичних відносин, а виключно як об’єкт, який має значення для реалізації
інтересів провідних геостратегічних гравців світу.

Нажаль,  ця  традиція  вкоренилася  не  лише  в  провідних  зарубіжних
геополітичних школах, але і була сприйнята вітчизняною наукою. В результатів
геополітика  і  геополітичні  процеси  традиційно  стали  розглядатися  як  дещо
зовнішнє по відношенню до України,  певний фатум,  вплинути на  який сама
наша держава на сучасному етапі свого розвитку не спроможна.

Така  позиція,  хоча  і  має  на  свою  користь  певні  реальні  та  змістовні
аргументи, однак, відвертає увагу від можливостей, які геополітика несе в собі,
як  це  не  парадоксально,  в  якості  інструменту  врегулювання  не  зовнішніх,  а
внутрішніх  політичних  процесів.  Ці  можливості  в  Україні  нерідко
недооцінюються.

Разом з  тим,  роль  геополітики  і  просторового  мислення  у  становленні
нових  держав,  формуванні  націй  не  варто  ігнорувати.  Історичний  досвід
багатьох країн світу – від Росії до Сполучених Штатів Америки, від Німеччини
до  Сіаму  –  доводить,  що зміцнення  новостворених  або  відроджених  держав
обов’язково  супроводжувалося  формуванням  у  суспільства  уявлення  про
єдиний спільний простір, який йому належить.

Один  з  класиків  досліджень  націєтворення  –  британських  професор
Б. Андерсон  –  особливо  наголошує  на  важливості  формування  таких
просторових уявлень. Він доходить висновку, що мапа не відображує дійсність,
як прийнято вважати, а навпаки – формує її, впливаючи на свідомість людей.
Нація, на думку Б. Андерсона, – вельми специфічна спільнота. Вона «уявна»,
оскільки більшість її членів не контактують безпосередньо між собою, а лише
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ментально  усвідомлюють  свою  приналежність  до  неї.  І  саме  мапа  виступає
одним  з  найбільш  важливих  символів  такої  спорідненості  абсолютно
незнайомих людей.

Цю роль просторового мислення добре усвідомлювали і усвідомлюють в
багатьох  країнах  світу,  завдяки  чому  геополітика  практично  ніколи  не
сприймалася як кабінетна наука. Так, вона виступала і виступає для формування
геополітичних  кодексів,  які  визначають  для  країни  її  друзів,  опонентів,
найбільш  важливі  цілі  в  сфері  міжнародної  політики  і  можливі  шляхи  їх
досягнення. Але ці кодекси не створені для вузького кола осіб, вони формують
порядок денний для всього населення, вони адресовані кожному громадянину і
доносяться до нього всіма можливими засобами, зв’язуючи суспільство єдиним
світобаченням.

Показовим в цьому контексті є приклад стрімкого розвитку геополітики в
Російській Федерації  після розпаду Радянського Союзу. При цьому особливо
привертає  увагу  не  лише  велика  кількість  геополітичних  творів  різного
спрямування,  але  і  їх  доступність через  мережу Інтернет для широкого кола
читачів,  використання  сучасних  методів  донесення  інформації  до  кінцевого
споживача. 

Українська геополітика на сучасному етапі свого існування, нажаль, такої
ролі не виконує. Залишаючись переважно академічною наукою, вона не активує
свої резерви, які могли б бути використані як при формуванні геополітичного
кодексу  України,  так  і  в  процесі  політичної  соціалізації  індивіда,  який  буде
знайомитися з цим геополітичним кодексом.

Цілком очевидно, що обидві ці сфери застосування геополітики є двома
сторонами  однієї  медалі,  і  поодинці  не  одержать  бажаних  результатів.
Враховуючи непрості для вітчизняної науки часи та саму специфіку проблеми,
ми  мусимо  наголосити,  що  остаточне  вирішення  питання  буде  залежати  від
зваженої, системної та цілеспрямованої державної політики. Не виключено, що
це  може стати  важливим кроком  на  шляху  до  такої  необхідної  об’єднуючої
національної ідеї.
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Криза політичної системи та її вплив 
на територіальну цілісність сучасної україни

Певний кризовий стан політичної системи України отримав свої очевидні
ознаки в другій половині 2013 року, хоча його підвалини були закладені низкою
політичних  рішень,  які  були  прийняті  на  рівні  керівництва  центральних
політичних  інститутів,  протягом  останніх  декількох  років.  Головним  і
вирішальним  серед  них,  безумовно,  були  рішення  пов’язані  з  позаправовим
шляхом відновленням дії Конституції України в редакції 1996 року.

 Саме прийняття цього рішення відкрило шлях до швидкого зосередження
основних державних владних повноважень в руках Адміністрації  Президента
України.  Існуючий  стан  розподілу  повноважень  де-факто  відновив  ситуацію
існування в країні практично двох центрів виконавчої гілки влади, що саме по
собі  створює  умови  певного  суперництва  і  протистояння  не  тільки  між
центральними  інститутами  різних  гілок  влади,  але  й  сприяє  можливостям
перекладання відповідальності за прийняті рішення не на тих, хто їх приймає.

Крім цього, все більш очевидною є фактична нейтралізація вищого органу
законодавчої гілки влади від прийняття самостійних законодавчих рішень, які
могли  б  формувати  правове  поле  взаємодії  держави  та  громадянського
суспільства.  Саме  такий  стан  створив  умови  позаправового  узгодження
інтересів  в  різних сферах  суспільного  життя  і  закріпив  тенденцію зростання
підвалини силових методів реалізації волі можновладців.

Силова  основа  реалізації  політичних  рішень  обумовлена,  крім  іншого,
очевидним конфліктом особистих інтересів політичної та економічної верхівки
владного  прошарку  з  інтересами  більшості  свідомого  суспільства.  Розвиток
цього  конфлікту  неминуче  створює  передумови  перегляду  основ
функціонування самої політичної системи, яка втративши здатність адекватно
реагувати,  як  на  сигнали  з  її  середини,  так  і   зовні,  в  той  чи  інший спосіб
обов’язково зазнає якісних змін.

Фактична криза політичної системи в сучасних умовах одним із важливих
наслідків  для  сучасної  української  державності  може  нести  в  собі  реальні
загрози  територіальній  цілісності.  В  силу  намагань  частини  верхівки
політичного прошарку зберегти своє привілейоване становище навіть шляхом
скорочення поля свого впливу та часткової ізоляції від тиску своїх опонентів.
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Такі  загрози  підсилюються  об’єктивними  чинниками,  які  пов’язані  з
певними  історико-культурними  регіональними  особливостями  та  наявним
досвідом і прикладами вирішення подібного роду політичних конфліктів. 

При  цьому,  слід  мати  на  увазі,  що  найбільш  надійним  запобіжником
такого роду вирішення політичних конфліктів є системна діяльність широкого
кола громадянських ініціатив та більшості публічних інститутів громадянського
суспільства  серед  широких  прошарків  населення  в  напрямку  політичного
просвітництва  та  формування  сучасної  демократичної  культури  як  самої
політичної  еліти,  так і  широких верств населення.  Саме така цілеспрямована
діяльність здатна створити надійну основу подальшого розвитку українського
суспільства без загроз втрати його територіальної цілісності.
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Додаток 1

П Р О Г Р А М А 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

 
«Cоборність України:

історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє» 

22 січня 2014 року

Чернігів – Івано-Франківськ – Миколаїв 

МОДЕРАТОРИ  ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ:

від Чернігова:

Бойко Володимир Миколайович – директор Чернігівського центру перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, кандидат історичних наук 

від Івано-Франківська:

Волошинський Богдан Іванович  – директор  Івано-Франківського  обласного центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій,  магістр
державного управління

від Миколаєва:

Дибченко  Дмитро  Миколайович  –  директор  Миколаївського  обласного  центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій,  магістр
державного управління

Дата проведення: 22 січня 2014 року 

Початок о 9.00.

Час проведення:  09.00 – 11.00.

Регламент: виступи – до 10 хв.
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ПРОГРАМА

09.00 – 09.10. Відкриття відеоконференції

Бойко Володимир Миколайович – директор Чернігівського центру перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, кандидат історичних наук 

Волошинський Богдан Іванович  – директор Івано-Франківського  обласного центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій,  магістр
державного управління

Дибченко  Дмитро  Миколайович  –  директор  Миколаївського  обласного  центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій,  магістр
державного управління
09.10 – 10.50. Обговорення

10.50 – 11.00. Підбиття підсумків відеоконференції

В обговоренні беруть участь

від Чернігівського ЦППК:

1. Акт Злуки УНР і ЗУНР та процеси консолідації в Україні: погляд з Чернігова

ДЕМЧЕНКО 
Тамара 
Павлівна

- доцент  кафедри  історії  України  Інституту  історії,  етнології  та
правознавства  ім. О.М. Лазаревського  Чернігівського  державного
національного  педагогічного  університету  ім. Т.Г. Шевченка,
кандидат історичних наук

2. Політичні реалії сучасної України

ПОДОРВАН 
Андрій 
Федорович

- директор  департаменту інформаційної  діяльності  та  комунікації  з
громадськістю  Чернігівської  обласної  державної  адміністрації,
аспірант  кафедри  менеджменту  та  державного  управління
Чернігівського національного технологічного університету

3. Міжрегіональна  співпраця  як  фактор  формування  корпоративних  зв’язків  (на
прикладі діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ та організацій)

БОЙКО 
Володимир 
Миколайович

- директор  Чернігівського  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій,
кандидат історичних наук
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від Івано-Франківського ЦППК:

1. Соборність  незалежної  Української  держави:  дезінтеграційні  чинники  та  спроби
консолідації суспільства в історичній ретроспективі

АДАМОВИЧ 
Сергій 
Васильович

- професор  кафедри теорії  та  історії  держави і  права  Юридичного
інституту Прикарпатського  національного  університету  імені
Василя Стефаника, доктор історичних наук, депутат обласної ради

2. Україна – 2020:    внутрішні кризи і зовнішні виклики

МОНОЛАТІЙ 
Іван Сергійович

- професор кафедри  політології  Інституту  історії  і  політології
Прикарпатського національного  університету   імені  Василя
Стефаника,  доктор  політичних  наук,  дійсний член Академії  наук
вищої школи України

3. Налагодження  співпраці  регіональних  управлінських  та  інтелектуальних  еліт,
окремих фахових груп як засіб запобігання розколу суспільства та зміцнення єдності
Української держави

ВОЛОШИНСЬКИЙ
Богдан Іванович

- директор  Івано-Франківського  обласного  центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних  підприємств,  установ  та  організацій,  магістр
державного управління

ОНИЩУК 
Світлана Василівна

- начальник  Управління  державної  служби  Головного
управління  державної  служби  України  в  області,  кандидат
наук з державного управління

від Миколаївського ЦППК:

1.Криза політичної системи та її вплив на територіальну цілісність сучасної України.

ІВАНОВ 
Микола Семенович

- завідувач  кафедри  політичних  наук  Чорноморського
державного  університету імені  Петра  Могили,  доктор
політичних наук, професор

2. Соборність України в контексті сучасних світових геополітичних процесів

ЧУПРІН 
Роман В’ячеславович

- доцент  кафедри  політичних  наук  Чорноморського
державного  університету  імені  Петра  Могили,  кандидат
політичних наук, доцент
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Додаток 2
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CОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ:
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, 

ПРОГНОЗИ НА МАЙБУТНЄ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 
22 січня 2014 року

.

Віддруковано на поліграфічній дільниці 
лабораторії технічних засобів навчання центру,

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46, тел. (03422) 77-58-33
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