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Від першої 
особи

Суб’єктність — це  те,  чого  бракує нам  як  дер-
жаві. Треба докладати чимало зусиль, щоб нас 
почули на міжнародній арені, у світовій еконо-
міці та культурі, в технологічній галузі. Право 
говорити від  свого  імені на рівних  із  іншими 
у  сучасному  жорсткому  конкурентному  світі 
доводиться виборювати. І це право потрібне як 
суспільству  в  цілому,  так  і  окремим його  вер-
ствам. Наприклад молоді. Від її імені люблять 
говорити,  її  заколисують  обіцянками  й  нама-
гаються  робити  висновки  за  неї.  Бо  старшим 
начебто видніше. Так замикається коло, сфор-
моване патріархальним минулим, постколоні-
альними та посттоталітарними травмами.

Про  сучасну  українську  молодь  відомо  не 
так уже й багато. Деякі таємниці розкриває со-
ціологія, деякі — статистика запитів в інтернеті 
й  соцмережах. Є ще чимало ярликів й уперед-
жень про «не таке покоління», його пристрасть 
до ґаджетів, низьку відповідальність, політичну 
пасивність тощо. На іншому полюсі — міфи про 
те,  що  народжені  у  незалежній  Україні  не  по-
трапляють у пропагандистські пастки, що вони 
креативні та мислять критично, тож вони й пе-
ретворять життя  на  казку.  Найпростіший  спо-
сіб позбутися ілюзій — дати слово самій молоді. 
Що ми й зробили у спільному проєкті Тижня 
та Школи  журналістики  та  комунікацій  Укра-
їнського Католицького Університету. Усі статті 
цього спеціального випуску написані  студента-
ми УКУ, ба більше: теми не визначалися «зго-
ри», їх генерували самі автори.

Із  боку  редакції Тижня  ми лише постави-
ли  ключове  запитання:  «За що  відповідальна 
молодь?».  Далі  провадилася  лише  необхідна 
менторська  і  кураторська робота,  але без втру-
чання у головне: молоді люди є суб’єктом про-
цесу, і саме вони створюють сенси і визначають 
межі відповідальності свого покоління. Вийшов 
великий  діалог,  який  охопив широкий  спектр 
проблем:  від  участі  у  виборах  до  збереження 
традицій,  від  етичного  споживання  до  інклю-
зивності. Комусь із «дорослого світу» таке роз-
маїття тем може видатись дещо хаотичним. Але 
насправді це той хаос думок, із якого завтра по-
стане космос — інтелектуальний простір, у яко-
му житиме країна.

«Віра  без  діл  —  мертва»,  —  вчить  Святе 
Письмо.  Тож  наш  проєкт  важко  було  б  назва-
ти успішним, якби він обмежився самою лише 
розмовою.  Нашим  читачам  ми  також  пропо-
нуємо перейти від слів до справи, а саме — до-
лучитися  до  збору  коштів  на  стипендію  для 
майбутніх журналістів. Так ми розуміємо відпо-
відальність. 

Дмитро Крапивенко
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Перший проректор Українського Ка-
толицького Університету Тарас Добко 

в  інтерв’ю розповів про усвідомлений 
вибір, лідерство й  ідентичність як цін-

ності, які молодь має усвідомити у  про-
цесі здобуття освіти та перебування в  якіс-

ному університетському середовищі.

Усвідомлений вибір постає зі зрілості й  відповідальності кож-
ного громадянина, а також свідчить про його свободу й відпо-
відальність. Як університет може допомогти молодій людині 
зрозуміти, що це таке, і  як пояснити цінність вибору, зробле-
ного самостійно?
— Усвідомлений вибір у житті можна зробити, якщо ти розумієш 
життя й  те, як функціонує суспільство та які основні проблеми 
його тривожать. Сьогодні це дається складніше, бо суспільство не-
лінійне, фрагментоване, неоднорідне. Правильне орієнтування 
в ньому, а також розуміння больових точок людей, які нас оточу-
ють, потребують певних знань і навичок. Перш ніж молода лю-
дина може навчитися добре це робити, університет на власному 
прикладі повинен показати, як він сам здійснює усвідомлений 
вибір щодо мети своєї діяльності, тобто шукає відповіді на пи-
тання «навіщо» й «чому» він працює. Університет не працює сам 
для себе, він має не жити у якійсь штучній бульбашці, а пропону-
вати розумні рішення на благо цілісного розвитку людини. Тому 
нині говорять про так звану третю місію університетів — служіння 
ширшому суспільству, а не тільки надання освіти чи провадження 
досліджень. Коли молода людина бачить, що таке розуміння вті-
лене у стратегії розвитку її університету або в чіткому баченні цим 
навчальним закладом профілю свого випускника, це стає для неї 
стимулом замислитися і щодо власного покликання.

Якого лідера виховує Український католицький університет? 
Що характеризує особу, здатну вести за собою і  в  невеликих, 
і в суттєвих для суспільства й держави питаннях?
— Лідера характеризує не настанова про його власну велич або 
самовдоволення, а наявність захопливої візії, як можна щось змі-
нити й покращити в певній ділянці життя. Коли маєш справжню 
візію — це завжди щось більше за тебе. Щось, на що не шкода 
затраченого часу й зусиль, і до чого долучатимеш інших як парт-
нерів. Справжнє лідерство містить компонент служіння. Для лі-
дера також важливо вміти комунікувати з  ширшим середови-
щем,  бо завжди будуть альтернативні шляхи розв’язання проб-
леми, а  тому треба показати, чому твій варіант для спільної 
справи кращий.
Якщо студент чи студентка не почуватимуться людиною, гідність 
якої шанують чи то через відносини викладача і  студента в  на-
вчальному процесі, коли останній має право на власну думку, чи 
через наявність якісного харчування в їдальні, чи через нормальні 
умови проживання в  гуртожитку  — будь-яка розмова про вихо-
вання лідерства буде безплідною. Принципи УКУ передбачають, 
що важливо не тільки дбати про власний розвиток і самореаліза-
цію, а й мати змогу повернути гідність тим, хто маргіналізований, 
хто не має поряд когось, здатного засвідчити, що ця людина гідна. 
В УКУ діє формула трьох «с»: свідчити, служити, спілкуватися. Усе 
це творить певну культуру. Якщо говорити про практичні кроки, то 
ми хочемо, щоб волонтерство студентів було не тільки вправою 
у їхній вільний час, як то здебільшого буває, а й частиною навчаль-
ного процесу. Є методика суспільно орієнтованого навчання, коли 
навчальний курс передбачає реалізацію проєктів разом із грома-

дою. Так і викладач, і студенти стають творцями соціальних змін. 
У  рамках курсу студенти разом із громадою розв’язують якусь 
проблему, а потім рефлексують над здобутим практичним досві-
дом. Важливими є студентські ініціативи, які містять елементи во-
лонтерського служіння й дають молоді змогу брати на себе відпо-
відальність, здобувати лідерські навички.

Розказати світові й  самим собі історію про себе означає запи-
тати про власну ідентичність. Чому це питання важливе для 
Українського Католицького Університету?
— Питання ідентичності висловлене в  самій назві університету: 
Український Католицький Університет. Також про це йдеться у місії 
університету, де згадано, що ми є відкритою академічною спільно-
тою, що живе за східною християнською традицією і виховує про-
відників суспільства, професіоналів для служіння в Україні та за її 
межами в  ім’я слави Божої, спільного блага й  людської гідності. 
Для нас це не просто декларація. Наші стратегія і візія, ким ми хо-
чемо себе бачити за певний час, завжди співвідносяться з місією 
університету. УКУ  — католицький університет, покликаний до 
життя УГКЦ. Це єдиний такий виш на теренах колишнього СРСР. 
Звісно, щодо цього ми маємо особливе покликання, зокрема 
в тому, щоб наші випускники розуміли, у чому полягає соціальне 
вчення церкви про суспільство, солідарність, спільне благо, прин-
цип гідності людини. Ми український університет. Це відтворено 
в різних аспектах, зокрема й у тому, що ми не хочемо бути регіо-
нальним університетом. Прагнемо, щоб у  нашому студентському 
й викладацькому тілі було відтворено українську географію. Але це 
також означає, що ми думаємо над тим, що означає бути україн-
цем у сучасному світі, а також у діалозі із напрацюваннями попе-
редніх поколінь. Нинішнє покоління не є монополістом щодо укра-
їнської ідентичності. Маємо бачити її у процесі історичного станов-
лення, із усіма проблемами, що виникали у процесі. Також дуже 
важливі для нас питання зцілення стосунків українців із іншими 
націями. Наразі в нашому суспільстві немає консенсусу щодо пи-
тання, що таке українська ідентичність. Але, думаю, багато добрих 
відповідей на це питання можна знайти на Майдані завдяки Рево-
люції гідності. Тоді нас об’єднували питання верховенства права, 
правосуддя, справедливості й солідарності. Якщо ці цінності будуть 
у  центрі нашого діалогу про українську сучасну ідентичність, ду-
маю, вдасться знайти спільний знаменник і  мову порозуміння, 
а не ворожнечі.

Як університети можуть залишитися активними діячами й  не 
втратити звучання власного голосу в суспільстві за такої кризи, 
як нинішня пандемія коронавірусної хвороби? Чому важливо, 
щоб вони не замовкли?
— Пандемія є класичним випадком проблеми, яку не подолати 
поодинці. Університети можуть допомогти молоді, яка шукає 
своїх дуже особливих шляхів у житті, зрозуміти, що вони є части-
ною ширшого суспільства, відповідальні не тільки за себе, а й за 
інших, і повинні грати з іншими в ту саму гру за єдиними прави-
лами. Для УКУ важливо почуватися спільнотою. Тому під час пан-
демії в  нас навчання залишалося змішаним, студенти були на 
кампусі, але з дотриманням усіх протоколів епідемічної безпеки. 
Перехід в онлайн робить стосунки анонімними, не дає змоги під-
готувати студента до життя в реальному світі. Пандемія призвела 
до економічних негараздів, зробила всіх вразливішими й іще за-
лежнішими від держави. Для нашого  ж суспільства, особливо 
в час гібридної війни, важливо, щоб університети залишалися ав-
тономними осередками незалежної публічної думки. 

Тарас Добко: «Університети можуть допомогти молоді,  
яка шукає своїх дуже особливих шляхів у житті»



Скелети в нових шафах

Відносини між українською молоддю та політичними парті-
ями нагадують сюжет класичної історії про взяття Трої. Поки 
представники старої номенклатури намагаються безуспішно 
проникнути на територію молодого електорату, деякі «старі 
нові» обличчя активно втираються до них у довіру верхи на 
політтехнологічних  «троянських  конях».  Наскільки  ефек-
тивно працює  така  тактика, ми всі побачили на президент-
ських виборах 2019 року, коли нинішній президент Володи-
мир Зеленський отримав абсолютну більшість прихильності 
від молоді  і  в  першому,  і  в  другому  турах.  Та  зовсім  нещо-
давно завершились місцеві вибори, середня явка на яких ста-
новила 36,88% по країні. У своєму зверненні 25 жовтня пре-
зидент  особливо  розкритикував  молодь,  звинувативши  її 
в знеціненні демократії через неявку на голосування. Та чи 
справді  молодь  настільки  байдужа  до  всього  політичного 
в країні?

За  даними  всеукраїнського  опитування  «Молодь  Укра-
їни 2017», проведеного Центром «Нова Європа» та Фондом 
ім. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK 
Ukraine, молоді українці здебільшого не цікавляться політи-
кою. Попри  активну  залученість  під  час  трьох  українських 
революцій, молодь залишається найпасивнішою електораль-
ною  групою.  Причинами  цього  експерти  вважають  низку 
факторів:  недовіра  до  влади, низька  громадська  активність, 
невизначеність у своїх політичних вподобаннях, домінування 
регіональної  ідентичності  над  державною. Місія  спонукати 
молодь  прийти  на  виборчі  дільниці  лягла  на  плечі  україн-
ських  громадських  організацій. Так,  із метою  закликати мі-

леніалів  та покоління Z до  голосування команда ГО Global 
Office в рамках Програми сприяння громадській активності 
«Долучайся!» USAID/ENGAGE запустила соціальний проєкт-
маніфест «ВліпиЗаСебе», випустивши низку стильних відео-
роликів у соцмережах. Але не лише громадські організації ви-
рішили спілкуватися зі своїм електоратом «по-молодіжному».

Покоління Z цілковито відрізняється від попередніх: вони 
«народилися зі смартфоном у руках». Маючи постійний до-
ступ  до  інформації,  перманентно  присутні  в  соцмережах, 
вони  вміло  маневрують  в  інформаційних  потоках. Молодь 
відірвана від традиційних інститутів, медійної та політичної 
реальності,  мейнстримних  трендів.  Реальність  для  них  роз-
починається з них самих, а авторитетами все частіше стають 
успішні блогери. Молодь  ідеологічно активна,  але не  у  тра-
диційному сенсі: їх більше хвилюють екоактивізм, веганство, 
права людини, рівність та інші етичні проблеми. Ці особли-
вості  підмітила  британська  дослідниця Хлоя  Комбі  в  своїй 
праці «Покоління Z: їхні голоси, їхні життя».

Аналіз  ареалу  «проживання»  молоді  у  соцмережах  роз-
ширив  можливості  для  PRу  багатьом  регіональним  полі-
тикам.  Чого  тільки  вартують  тікток-акаунти  кандидатів  на 
посаду міського голови Києва. Обравши на перший погляд 
безпрограшну стратегію для завоювання молодих виборців, 
у  цій  популярній  соцмережі  були  помічені  Віталій  Кличко 
(«УДАР»),  Ірина  Верещук  («Слуга  Народу»),  Олег  Ляшко 
(«Радикальна  партія  Олега  Ляшка»),  Сергій  Притула  («Го-
лос»), Олексій Гончаренко («ЄС») та Ілля Кива («Опозиційна 
платформа — За життя»). Частина з них вела відверту агіта-

Що обирає та кому довіряє молодь в українському політикумі

Наталія Волощук

Партизанський загін зі зрадником. Лідерами думок для української молоді є і представники патріотичного табору, і проросійський Анатолій Шарій 
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цію,  дехто  намагався  проводити  просвітницьку  діяльність. 
Та  найчастіше  платформа  використовувалась  у  розважаль-
них цілях, аби кандидати, як зазначають політологи, могли 
«помолодитися» та здатися прогресивними. Чи справді така 
стратегія  залучення  молодого  електорату  на  вибори  вияви-
лась ефективною — питання суперечливе.

Заступник  директора  соціологічної  служби  Центру  Ра-
зумкова Михайло Міщенко стверджує, що тенденція низької 
електоральної активності молоді є сталою вже багато років: 
«Якщо орієнтуватися на дані екзитполів по парламентських 
виборах, то явка молоді склала лише близько 27%. Натомість 
на президентських виборах активність у другому турі загалом 
була значно вищою — 42%. Ми бачимо, що ініціативність мо-
лоді залежить від загальної активності населення на виборах, 
але зрештою вона нижча порівняно з іншими електоральни-
ми групами,  і  так було завжди. Ми намагалися вирахувати 
електоральну активність молоді від 1998 року, і вона завжди 
була нижчою від загальної. Цікаво, що ця закономірність ха-
рактерна не лише для України, а й загалом для європейських 
країн». Також, на думку експерта, стратегія щодо залучення 
реклами  у  молодіжних  соцмережах  провалилася  зокрема 
через скептичне ставлення молоді до політичної реклами та 
політики загалом. Свідченням неефективності «агітаційних 
тіктоків»  і  стала критично низька явка молоді на місцевих 
виборах. Зрозуміло, якби така реклама була успішною, вона б 
підвищила інтерес молоді до виборчого процесу.

Суспільство радо вітає нові молоді обличчя у політиці — 
це вельми показово продемонстрували президентські та пар-
ламентські  вибори  2019  року.  На  противагу  попередньому 
складу Верховної Ради, склад депутатів IX скликання в серед-
ньому «помолодшав» аж на 7,4 роки. Значною мірою це за-
слуга «наймолодших» фракцій — «Слуги Народу» та «Голо-
су» (середній вік їхніх депутатів — 37,6 та 38 років відповідно). 
Випадків,  коли представники молодої  генерації  цих  партій 
перемагали політичних мастодонтів, які десятиліттями три-
малися за свої місця у парламенті, не бракувало. Проте ці сен-
саційні перемоги не стали масштабною тенденцією.

Роль молоді в партійному житті політикуму не така ваго-
ма, як видається на перший погляд. Найбільш типові ролі, які 
випадають  молодим  кандидатам,  виявляються  суто  декора-
тивними. Зазвичай ними заповнюють виборчі списки та «за-
кривають» обов’язкові гендерні квоти, встановлені законодав-
ством. Замість очікуваного паритету в діяльності зі старшими 
колегами  молоді  політики  стають  технічними  виконавцями, 
а не політичними гравцями. Очевидно, що така динаміка точ-
но не підвищує потенційне зацікавлення молодих людей по-
літичною активністю, а радше навпаки демотивує. Абсолютна 
більшість молодих людей продовжує вважати, що їхні інтереси 
погано представлені в українській політиці,  та погоджується, 
що молодь має отримати більше можливостей, щоб  її  голос 
зазвучав у політиці. Однак самі вони йти туди не готові (GfK 
Ukraine, 2017).  І так суперечлива позиція більшості молодих 
українців стає ще більш хиткою ще й через критично низький 
рівень  довіри  до  державних  інституцій.  Станом  на  початок 
листопада 2020 року рівень недовіри до Верховної Ради, пре-
зидента та уряду України становив 76%, 62% та 75% відповідно. 
Кому ж тоді довіряють українські «агенти змін»?

У січні 2020-го Український кризовий медіа-центр зібрав 
соціологів, політологів та діячів громадського сектору, щоби 
знову подискутувати про особливості молодіжного світогляду 
в рамках обговорення «Молодь, політика та ідентичність: які 
вони, молоді українці, і чого очікувати від них?». Із несподі-
ваних висновків: молодь за рівнем сприйняття інформації на-
стільки ж схильна до популістських поглядів, як і найстарші 
та малоосвічені люди. Епоха інтернету підкидає нових лідерів 
впливу: дослідження молодих інфлюенсерів Ради міжнарод-
них наукових досліджень та обмінів (IREX) 2020 року показа-
ло, що найпопулярнішими серед молоді у соцмережах є ко-
лишня міністерка  охорони  здоров’я України Уляна Супрун, 
журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоумен та теле-
ведучий Сергій Притула. Серед 10 найвпливовіших опинився 
й такий одіозний персонаж, як політичний блогер Анатолій 
Шарій. Він  із 2013 року активно ретранслює російську про-
паганду та фейки у власному влозі на ютубі, який продовжує 
користуватися  шаленою  популярністю  серед  молоді.  Увага 
до його особи особливо розворушила суспільство у 2019 році, 
коли  Шарій  вирішив  створити  власну  партію,  яка  одразу 
отримала значну армію прихильників. Стиль Шарія надзви-
чайно виразний: він завзято критикує владу, заграє зі своєю 
аудиторією українофобними тезами та «купує» молодий сег-
мент своєю «відвертою» манерою викривлення інформації.

На  офіційному  сайті  «Партії  Шарія»  теж  можна  зна-
йти  багато  цікавого.  Гучні  заяви  про  позиціонування  себе 
як  «найнезалежнішої  партії»,  «найсильнішої  опозиційної 
платформи країни»; заклики до «прозорої боротьби зі стари-
ми зашкварними політсилами» та вступу в команду Шарія; 
безкоштовні освітні курси для молоді та «стильний-модний-
молодіжний» мерч із сумнівними написами («президент ви-
хідного дна», «мама викликай мєнтів», «мамкін націоналіст» 
тощо) — словом, усе, аби привабити молоду аудиторію. Скла-
дається враження, ніби блогер намагається створити середо-
вище для діалогу з розгубленою, все ще суперечливою в своїх 
бажаннях молоддю. За даними офіційного сайту партії, ста-
ном на листопад цього року у команди Шарія 23 1545 послі-
довників, а офіційні партійні представництва є в 15 областях. 
На місцевих виборах «Партії Шарія» вдалося увійти в місцеві 
ради таких міст, як Харків та Одеса.

У 2017 році молоді люди з усієї України на питання, якою 
має бути хороша країна для життя, відповіли, що такою є кра-
їна, де громадянин відчуває захист та підтримку держави, де 
рівень  злочинності  низький,  а  рівень  життя  високий  (GfK 
Ukraine, 2017). Найбільш песимістичною щодо покращення 
умов життя та праці в Україні стала молодь Сходу та Півдня. 
До того ж Схід та Південь продовжує стабільно підтримувати 
«Опозиційну платформу — За життя» та «Партію Шарія» на 
електоральних картах 2019–2020 років. Успіх Анатолія Ша-
рія пояснюється структурою його промов: він будує комуні-
кацію  з  аудиторією,  апелюючи  до  її  переживань,  прагнень, 
мрій та страхів. Як писав представник британської «озерної 
школи» поезії Семюел Колридж: «У політиці все те, що роз-
починається страхом, закінчується безумством». Мабуть, цей 
вислів  найкраще  характеризує  психологію  тієї  «троянської 
війни»  за  увагу  електорату,  яка  розгорнулася  на  території 
всієї країни. Та все не так уже й критично: результати Всес-
вітнього дослідження цінностей 2020 підтверджують, що ми 
рухаємося у правильному напрямку. За останнє десятиріччя 
в Україні відбулося значне зростання громадської активності 
як фактичної, так і потенційної: українці частіше підписують 
петиції, вступають до громадських організацій та готові брати 
участь  у  демонстраціях,  страйках, мітингах. Можливо,  така 
позитивна динаміка стане поштовхом для української молоді 
і створить нову мотивацію — стати на бік активної боротьби 
з популізмом. 

МОЛОДЬ ВІДІРВАНА ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ,  
МЕДІЙНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ,  
МЕЙНСТРИМНИХ ТРЕНДІВ.  
РЕАЛЬНІСТЬ ДЛЯ НИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З НИХ САМИХ, 
А АВТОРИТЕТАМИ ВСЕ ЧАСТІШЕ СТАЮТЬ УСПІШНІ БЛОГЕРИ

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 12.12.2020
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Зміна ґрунту 

Кожне  покоління  має  власні  стандарти  й  цінності.  Те, що 
було важливим 20 років тому, із плином часу втрачає акту-
альність. Тому в людей різних вікових категорій виникають 
непорозуміння,  адже  сприйняття  реальності  й  реакція  на 
певні життєві ситуації насамперед спирається на пережитий 
досвід. А різні історичні періоди формують різні потреби та 
світогляд,  тож  однолітки швидше  зрозуміють  одне  одного, 
ніж співрозмовники з різницею у віці понад десять років.

«Мій  батько  досі  не  розуміє,  чим  я  займаюся.  Каже, 
що сиджу днями з телефоном у руках чи перед монітором 
комп’ютера. Добре, хоч слово інстаграм вивчив, — посміха-
ється студентка Оксана. — Але я справді не знаю, що хочу 
робити в житті. Працювати продавчинею за мізерну заро-
бітну плату, коли всі довкола мають класний вигляд і багато 
подорожують, не збираюся. Я шукаю свою справу, яка мене 
надихатиме й мотивуватиме. Але що це, поки навіть не здо-
гадуюся.  Тож  намагаюся  пробувати  себе  в  різних  сферах, 
шукаю цікаві ідеї в друзів у соціальних мережах. Я не знаю, 
чим займатимусь, але точно тим, що буде мені в задоволен-
ня». Невизначеність  у житті  та,  на  перший погляд,  безді-
яльність  юнаків  і  дівчат  породжує  судження,  що  сучасна 
молодь, мовляв, безвідповідальна. Така думка має вагоме 
підґрунтя,  адже  сучасні  молоді  люди  сьогодні  справді  не 
роблять того, чим у їхньому віці займалися батьки.

Психологиня Дар’я Зайченко так пояснює цей феномен: 
«Нинішне покоління не безвідповідальне, адже відповідаль-
ність дуже різна. Якщо раніше була відповідальність за ро-
дину й відповідальність перед державою  (тобто  соціальна), 
то  зараз  вона  усвідомленіша  —  це  відповідальність  перед 
собою». Молоді люди передовсім прагнуть бути щасливими 
й шукають способів реалізації цього прагнення. Безмежний 
вибір альтернатив і можливостей викликає страх ухвалюва-
ти рішення, адже якщо обираєш щось одне, то можеш утра-
тити інше. Це і призводить до невизначеності й постійного 
пошуку  себе. За даними служби зайнятості,  третину безро-
бітних в Україні сьогодні становить молодь до 35 років.

У  покоління,  молодість  якого  припала  на  бурхливі 
1990-ті, просто не було часу думати про самореалізацію. «Де-
сять років. Десять років я співала в театрі й неймовірно на-
солоджувалася своєю роботою. Чоловік називав мене своєю 
зіронькою, а прихильники аплодували і змушували плакати 
від щастя. Я знала, де і як житиму на кілька років уперед. Уже 
бачила свою щасливу старість, хоча була ще зовсім молодою 
дівчиною, а потім… потім я все втратила. Сцена змінилась на 
м’ясну ятку, а оплески глядачів — на лайку роздратованих 
покупців. Співала я лише на родинних святах, та й то коли 
мала настрій. Я забула про себе, забула про свої мрії та по-
чала  виживати. Ще  кілька  разів  спробувала  віднайти  себе, 
але  після  закриття  театру  мої  таланти  тішили  вже  тільки 
мою Марічку», —  розповідає Надія.  Базові  потреби —  їжа, 
одяг, дах над головою — те, чим переймалася молодь 1990-
х.  Саме  тому матеріальний  складник: фундамент  і  стабіль-
ність —  такий  важливий  у  їхньому  світогляді,  і  відсутність 
схожих  орієнтирів  у  їхніх  дітей  викликає  нерозуміння. Не-
бажання  накопичувати,  натомість  прагнення  жити  одним 
днем — одні з причин непорозумінь між близькими людьми 
різних поколінь. Адже страх втратити засоби для існування 

перекриває все. Що ж до сучасного покоління, то воно не має 
такої  власної  історичної  пам’яті  та про «важкі  будні»  знає 
лише з розповідей. Саме завдяки батькам відчуття безтурбо-
тності стало їхнім нормальним станом від народження, тож 
необхідність здобувати хліб у багатьох молодих людей відпа-
ла. Якщо йти за відомою пірамідою потреб американського 
психолога Абрагама Маслоу (див. «Незмінна піраміда»), 
після задоволення фізіологічних потреб людина прагне ви-
щих  індивідуальних  запитів:  самоповаги,  впевненості,  до-
сягнення, визнання. Цим  і  заклопотане  сучасне покоління. 
«Синдром самозванця», пошук призначення, самореалізація 
тощо — ось що хвилює «новачків дорослого життя». Старий 
проторений шлях позаду — школа, університет, робота. Але 
куди рухатися далі, поки що невідомо. Виникає прагнення 
змінити  світ  і  зробити щось  значуще. Як  зазначає Маслоу, 
потреба в самовиявленні — це бажання стати більшим, ніж 
ти є, стати всім, на що спроможний. Деякі сучасні школярі, 
слідуючи саме цьому поклику, відмовляються від традицій-
ної послідовності здобуття освіти й беруть gap year — відпо-
чинкову паузу, щоб помандрувати світом і краще зрозуміти 
себе. Іще одним аргументом від «лави звинувачення» є пізнє 
створення родин, що часто тлумачать як небажання дорос-
лішати. За даними Держстату, сьогодні в Україні середній вік 
реєстрації першого шлюбу для жінок — 25 років, а для чоло-
віків — майже 28. У 18 років у шлюб вступає лише 1% сучас-
них українців, натомість у 1990-х цей показник був удесятеро 
вищим. «Для сьогоднішнього покоління поняття безвідпові-
дальності може бути пов’язане з тенденцією пізнішого всту-
пу у шлюб. Зараз позначка наближається до 30 років, хоча 
раніше це було 20+. А сучасні молоді люди вбачають відпо-
відальність у тому, щоб спочатку «стати на ноги», тобто дати 
раду собі, перш ніж створювати родину. З такого погляду це 
відповідальніше. Проте  старше покоління розглядає це  як 
інфантильність, бажання жити для себе, егоїзм, невизначе-
ність і відсутність сенсу життя», — пояснює Дар’я Зайченко. 
Зараз  сам термін «відповідальність» має дещо  інший сенс. 
Сьогодні молоді люди передусім «думають холодним розу-
мом»  і прагнуть  сформуватись як особистість, перш ніж  із 
кимось об’єднуватися. 

Наскільки аргументовані закиди молоді щодо 
того, що вона недостатньо відповідальна 

Карина Душкевич 

Фізіологічні

Безпеки

Соціальні

Поваги

Самовираження
Буття чи свідомість? 

А чого досягнув ти? 

All you need is love

А це безпечно?

Хочу їсти

Незмінна піраміда
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Імунітет до інфодемії

Свого часу філософ Джонатан Свіфт зазначив, що брехня 
літає,  а  правда  ледь  ворушиться.  Сьогодні  ми  бачимо 
швидке поширення фейків на противагу менш популяр-
ній правдивій інформації. Фейки орієнтовані на будь-яку 
вікову аудиторію, зокрема й на молодих людей, які є на-
ймасовішими користувачами  соцмереж. Тобто  інформа-
ційні пастки чекають на них саме там.

Фейки часто заходять через клікбейтні заголовки, що 
зазвичай  мають  такі  ознаки:  гіперболізованість,  інтри-
га,  яскраві  епітети,  фразеологізми  й  виклики  читачеві. 
Важливим  є  також  спосіб  донесення  інформації.  Для 
старшої  аудиторії  свою магію має  слово  «експерт»,  для 
молодшої — «блогер». Керована емпатію молода аудито-
рія часто обирає близьких по духу блогерів  і довіряє  ін-
формації,  яку вони поширюють. «В мережі «Інстаграм» 
є  багато популярних блогерів;  вони  городять  усілякі ні-
сенітниці,  у  які  людям  хочеться  вірити.  Їхня  аудиторія 
переважно складається з молодих людей. Треба розуміти, 
що у блогерів є конкретний контент, на який приходить 
певна аудиторія. Згодом вони розбавляють свої пости за-
мовними матеріалами і прихованою рекламою. Блогерам 
часто платять гроші за такі матеріали, але вони це ніяк не 
маркують, а видають за власну позицію», — каже редак-
торка інформаційної кампанії «По той бік новин» Альона 
Романюк.

Що ж до соцмереж, то там, як відомо із розвідки Ради 
міжнародних  наукових  досліджень  та  обмінів  (IREX), 
а  також  від  аналітиків  системи  моніторингу  соціаль-
них медіа  SemanticForce,  найвпливовішими  серед моло-
ді  є Уляна Супрун  (35,19%), Яніна Соколова  (32,56%)  та 
Сергій Притула  (31,81%). Дослідження USAID-Internews 
«Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних ти-

пів медіа  у 2019 році» показало доволі цікаву динаміку 
зростання популярності соціальних мереж як джерел но-
винної інформації. Значна кількість української аудиторії 
(49%) отримує новинну інформацію з мережі «Фейсбук», 
із  вайберу  (18%), ютубу  (25%),  інстаграму  (10%)  та  теле-
граму  (6%). Ютуб  дедалі  більше  нарощує  популярність 
в  Україні. Натомість  інстаграм  є  переважно  розважаль-
ною  соціальною мережею,  орієнтованою насамперед на 
молодь.  Важко  розглядати  її  як  інформаційне  новинне 
джерело, але іноді й там з’являються короткі новини, які 
викликають бажання шукати додаткову  інформацію на 
інших  ресурсах.  Згідно  з  аналізом  дослідницького  цен-
тру  Оксфордського  університету  (Reuters  Institute),  за 
останній рік зросло використання подкастів, і багато рес-
пондентів (50%) заявили, що саме такий тип подачі надає 
краще розуміння інформації, аніж інші.

Також  дедалі  популярнішим  серед  молодих  людей 
стає месенджер «Телеграм». Як зазначають у досліджен-
ні  USAID-Internews  «Ставлення  населення  до  ЗМІ  та 
споживання  різних  типів медіа  2019  року»,  він  набуває 
популярності  через  такі  особливості:  зручний  інтер-
фейс,  логічна  впорядкованість,  можливість  перегляда-
ти весь контент, незалежність від алгоритму виведення 
оновлень, як це відбувається у мережі «Фейс бук». Проте 
в  телеграмі  ми  можемо  спостерігати  багато  анонімних 
каналів, доволі часто наповнених неправдивою інформа-
цією.  За  даними USAID-Internews,  більшість  користува-
чів можуть повірити фейковій інформації. Так, із близько 
4  тис.  опитаних,  75%  уміють  розпізнавати  неправдиву 
інформацію, однак практика довела, що насправді на це 
спроможні лише 11%. Водночас дослідження засвідчило, 
що  майже  60%  українців  не  здатні  критично  мислити, 

Які дезінформаційні пастки розставлено для української молоді

Катерина Трохимчук 
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натомість довіряють традиційним медіа та власним інту-
їтивним відчуттям. На жаль, це не гарантує захищеності 
від потрапляння на гачок фейкових новин. Для протидії 
впливу фейкової інформації потрібно мати базові навич-
ки та інструменти перевірки інформації.

Що  більше  інформаційного  шуму  створюється,  то 
вища ймовірність, що люди повірять фейковій  інформа-
ції. А сама молодь довіряє фейкам із низки причин: через 
відсутність критичного мислення, емоційність, небажан-
ня перевіряти інформацію тощо. Людині притаманні два 
типи  мислення:  раціональне  й  емоційне.  Людина,  яка 
мислить раціонально, часто запитує, перевіряє інформа-
цію, намагається з’ясувати, чи можна вірити певним відо-
мостям. Але коли в людини вмикаються емоції, вона го-
това повірити в будь-що. Але людині щонайменше варто 
подумати, кому може бути вигідним поширення певної 
інформації.

Для того, щоб фільтрувати інформацію, варто виділи-
ти такі основні ознаки фейків:

● відсутність джерел інформації або першоджерел;
● анонімні й незрозумілі джерела;
● неперевірена інформація із соціальних мереж;
● соціологічні дані від сумнівних організацій;
● наявність псевдоекспертів, які представляють неіс-

нуючі організацій;
● демонстрування фактів лише з однієї сторони, тобто 

відсутність балансу думок;
● надто велике емоційне забарвлення й гучні заклики;
●  емоційні  заголовки  на  зразок  «Терміново!  Дуже 

важлива інформація»;
● наявний суб’єктивізм, який подають як факт;
● недостовірні фото й відео;
● мала деталізація новини;
● замовний характер / заангажованість новини;
●  факти  подано  викривлено,  вони  не  відповідають 

дійсності.

Аналітики Інституту масової інформації в межах про-
єкту INFOCRIME промоніторили новини деяких загаль-
нонаціональних онлайн-медіа й виділили таке тематичне 
спрямування фейків: побутові (39%), проро сійські (34%), 
фейки,  пов’язані  з  місцевими  виборами  (12%).  Якщо  го-
ворити  про  маніпуляції,  то  на  першому  місці  (47%)  пе-
ребувають маніпуляції, пов’язані з місцевими виборами, 
далі йдуть проросійські маніпуляції  (17%)  і маніпуляції, 
пов’язані з економікою та грошима (16%).

Ми спробували дізнатися, як у такому разі фактчеке-
ри протидіють активному поширенню фейків.

«У мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» є методи впли-
ву на поширювання фейків — це фактчекінгові програми 
(Тhird-party fact-checker), у яких ми є учасниками. Якщо 
ми бачимо фейки, брехню чи маніпуляції, то пишемо об-
ґрунтування, чому це  так,  і  заводимо в  систему мережі 
«Фейсбук», а він маркує всі перевірені пости як такі, що не 
відповідають  дійсності.  Потім  люди можуть  прочитати 
пояснення,  чому  це  неправдива  інформація.  Так ми  на-
магаємося боротись  із поширенням фейків», — розпові-
дає лідер проєкту VoxCheck Максим Скубенко.

Щоб краще випрацьовувати критичне мислення, мо-
лоді люди мають читати якісні книжки. Саме це дає змо-
гу мислити цілісно. До того ж молоді слід визначити для 
себе основні надійні джерела  інформації.  І найголовні-
ше,  новини  треба  перевіряти  й  не  поширювати,  якщо 
немає  впевненості  в  їх  правдивості.  Серед  основних 
джерел,  із яких молодь може черпати  інформацію про 
поширення неправдивих новин і спростування хибних 
«вкидів»  варто  виділити  такі:  VoxUkraine  /  VoxCheck, 
StopFake, «По той бік новин», БезБрехні, «Детектор ме-
діа»,  Інститут  масової  інформації,  Інтерньюз-Україна, 
телеграм-канал  «Антологія  Брехні»  тощо.  Ці  ресурси 
дають змогу не тільки почитати, які новини виявляють-
ся фейковими, а й виявити певні інструменти для пере-
вірки інформації. 

Знеособлена загроза
Анонімними суїцидальними групами лякають, про них складають легенди. Кореспондентка 
Тижня особисто дослідила цей темний куток інтернету, провівши в «групах смерті» 10 днів

Анастасія Балєва 

У  сучасному  світі  ми  можемо  зазнавати  цькувань  та 
знущань  повсюдно:  вдома,  на  роботі,  в  парку.  Та  най-
більше  ми  ризикуємо  зіткнутися  з  негативом  в  інтер-
неті. Проблема глобальної мережі полягає в тому, що за 
аватаркою з котиком може ховатися хто завгодно. Для 
нас  це  профіль  без  обличчя  та  імені,  просто  анонім, 
проте ним може виявитися навіть знайома або близька 
людина.

Підліткова  психіка  є  несформованою  і  тому  більш 
вразливою і відкритою до зовнішнього впливу. Молодь 
зазнає  психологічного  тиску  в  навчальних  закладах, 
спортивних секціях, творчих гуртках та навіть на вули-
ці. Тож не дивно, що підлітки часто шукають розуміння 
та однодумців в  інтернеті. Та  інколи ці пошуки приво-

дять у такі місця й спільноти, які можуть становити за-
грозу для психічного стану людини та навіть її життя.

Перша  хвиля  популярності  груп  із  суїцидаль-
ним  контентом  в  соцмережі  «ВКонтакте»  припала  на 
2016 рік. Назви «Синій кит», «Тихий дом» або «Розбуди 
мене в 4:20»  стали широко відомими. Адміністратори 
цих  груп  давали  підліткам  завдання,  які  тиснули  на 
їхню  психіку,  фінальним  же  мало  стати  самогубство 
жертви.  У  2016  році  оглядачка  російського  видання 
«Новая  газета»  Галіна  Мурсалієва  у  своєму  матеріалі 
про «групи смерті», який отримав неабиякий розголос, 
стверджувала,  що  їй  відомо  про  близько  130  смертей, 
пов’язаних із впливом цих груп — і це тільки за перші 
пів  року  їх  існування.  Та  після  2017  року  ЗМІ  втрати-
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ли інтерес до цієї теми, і матеріали про так звані групи 
смерті практично перестали з’являтися.

У  тому-таки  2016  році,  окрім  справді  «суїцидаль-
них» чатів, з’явилось і багато тематичних фейків. У та-
ких  групах  обіцяли  давати  завдання,  завдяки  яким 
«життя стане кращим», «накручували» великі кількос-
ті підписників, та потім не відбувалось нічого. Чимало 
таких фейкових груп, каналів та чатів створюються й іс-
нують і досі. Я сама змогла потрапити у справжній «чат 
смерті» лише на третій день пошуків.

«Привіт, я — адепт А13. Готова звільнитися 
від життєвого тягаря?»

Таке  повідомлення  я  отримала  за  10  хвилин  після 
вступу  до  однієї  з  суїцидальних  груп. Після  заборони 
«ВКонтакте» на  території України  вони перемістились 
у месенджер Telegram, де їх значно складніше знайти як 
підліткам,  так  і  правоохоронним  органам.  У  Telegram 
є функція  створення приватного чату,  куди можна по-
трапити  тільки  за  посиланням  у  тематичних  каналах. 
Назви таких чатів не висвічуються серед пошукових за-
питів, на відміну від груп «ВКонтакте». «З адміністра-
цією  Telegram  налагодити  комунікацію  надзвичайно 
складно,  —  ділиться  директорка  Департаменту  Націо-
нальних  «гарячих  ліній»  громадської  організації  «Ла 
Страда-Україна»  Альона  Кривуляк.  —  У  нас  добре  на-
лагоджені відносини з Facebook та Instagram,  і там ми 
ретельно відстежуємо суїцидальні групи та дописи, які 
одразу видаляємо або блокуюємо. Але з Telegram такої 
комунікації ми ще не змогли вибудувати».

«Протягом 20 днів ти маєш виконувати 
мої вказівки і прокидатися о 3:40, на 20-й 
день — суїцид».

«З  точки  зору  досліджень,  головний  мотив  підліт-
ків — це бажання померти. Тобто вони свідомо ступають 
на шлях до смерті», — каже Ксенія Фукс, письменниця та 
журналістка. На її думку, основні причини того, чому під-
літки шукають «просвітлення» в суїцидальних чатах, — це 
складний вік, булінг (зокрема кібербулінг) та «споконвічна 
проблема «батьків та дітей». Підлітки імпульсивні, схиль-
ні до юнацького максималізму та прагнуть здаватися до-
рослими, деякі з них через що часто роблять необдумані 
вчинки.  Також  деякі  зізнаються,  що шукають  такі  чати 
просто з цікавості чи щоб «перевірити свої сили».

«Суїцид у прямому ефірі. Згодна?»
Завдання даються різні: від перегляду фільму жахів 

і  до  калічення  себе. Наприклад,  «куратор»  пересилає 
жертві  якийсь  трек  і  наказує  прослухати  його  просто 
зараз, що також впливає на її психоемоційний стан. Це 
може бути просто набір семплів, які мають викликати 
похмурі  думки,  або  пісня,  що  романтизує  смерть.  Ра-
зом із треками іноді надходять і моторошні GIF-файли. 
Численні  стрибки  з  мостів,  люди,  що  стріляють  собі 
у  голову або за декілька  секунд до  того лишились без 
кінцівок — всі ці матеріали мають викликати у підлітка 
шоковий стан.

Однією з обов’язкових умов є прокидатися посеред 
ночі. Щоночі у конкретний час «гравець» отримує зав-
дання  від  «куратора»  і  має  якось  на  це  відреагувати, 
щоб показати, що він прокинувся. Відповідно, відбува-
ється депривація  сну: підліток не висипається, постій-
но почувається втомленим, знервованим, дратівливим 
та  розчарованим.  Крім  того,  під  час  пробудження  ор-
ганізм  виробляє  адреналін,  тож  дитина  виконує  зав-
дання, вже перебуваючи в стані афекту.

Якщо «гравець» відмовляється виконувати якесь із 
завдань,  «куратори»  погрожують  розправою  над  його 
родиною.  Адміністратори  груп  справді  можуть  вико-
ристовувати для погроз особисті дані підлітка та його 
адресу  проживання.  Найчастіше  дитина  надає  таку 
інформацію самостійно, розміщуючи у своєму профілі 
посилання на  акаунти  інших  соцмереж,  ставлячи  гео-
теги під публікаціями чи переходячи за посиланнями, 
отриманими від «кураторів», — таким чином ті отриму-
ють дані про геолокацію та IP-адресу підлітка.

«У справжнього кита мають бути порізи!»
Основне  завдання  від  «кураторів»  —  постійно  рі-

зати себе. Це можуть бути просто порізи або у вигляді 
якоїсь фігури чи напису: хреста, кита чи назви каналу 
(у моєму випадку А13). Для деяких каналів нанесення 
собі порізів та пересилання їх фото — обов’язкова умова 
для членства й початку «гри». Всі ці фото разом з  іме-
нем нового «гравця» та причиною вступу публікуються 
у загальному чаті каналу, щоб майбутні «кити» знали, 
що вони не самі.

Контент  таких  каналів  аж  ніяк  не  життєрадісний. 
У чатах регулярно публікуються «успіхи» інших «грав-
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ців»  під  закодованими  іменами.  Деякі  записи містять 
дату та час суїциду «гравця».

Зазвичай у назвах таких груп та каналів, іменах ад-
міністраторів та деяких постах використовуються слова 
та  символи  з  екзотичних  іноземних  мов:  івриту,  сан-
скриту. Можуть ще бути й  ієрогліфи чи арабська в’язь. 
Наприклад, канал А13 зашифровує таким чином вира-
зи «твій правильний шлях», «мертвий», «смерть», «він 
виправдав наші очікування» тощо.

Неможливо  підрахувати  точну  кількість  постраж-
далих від подібних «груп смерті», та достеменно відомо, 
що їх понад декілька сотень і, ймовірно, ця цифра про-
довжує зростати. Кожна з таких груп, каналів чи чатів 
має на меті  спонукати  якнайбільше людей до  суїциду, 
хоча їхні «адепти» видають це за «пробудження заблу-
калих подорожніх» і «просвітлення».

Мені  вдалося  покинути  «чат  смерті»  в  адекватному 
психічному  стані,  але  в  перші  дні  я  справді  відчувала 
страх. Я не наносила собі порізів, не прокидалась уночі, 
але все одно переглядала всі надіслані файли і слухала 
аудіо, і це таки не залишило мене байдужою. При цьому 
я  з  самого  початку  усвідомлювала,  що  це  експеримент, 
тому і не надто піддалася впливу. На відміну від підлітків, 
які шукають там підтримку. Якщо «гравці» добровільно 
дають згоду стати жертвами насильства, то є інший вид 
психологічного тиску, з яким може зустрітись будь-хто.

Останнім часом набуло неабиякої популярності таке 
явище, як кіберсталкінг. І це не просто чиїсь лайки під 
усіма вашими фото чи постами в соцмережах, усе наба-
гато  складніше.  Кіберсталкінг —  це  нав’язливі  нескін-
ченні повідомлення, зберігання усіх ваших фотографій 
та сторіз, а часом і відверті пропозиції та погрози, через 
які жертва починає відчувати страх за своє життя.

«Давай зустрінемось, чому мовчиш?»
Люди, які ніколи не стикалися зі сталкінгом, часто 

думають, що це такий сучасний вид залицяння. Але за 
цими «проявами симпатії» в онлайні часто стоїть мані-
акальне бажання відчувати владу над жертвою. Гадати, 
що кіберсталкінг — це  «просто  слова» чи думати, що 
переслідування  не  вийде  за  межі  онлайн-спілкуван-
ня, означає легковажити всіма загрозами та ризиками. 
У жертв сталкінгу справді можуть виникнути параної-
дальні думки або загостритись психічні розлади.

«Сталкінг відрізняється від пожежної небезпеки тим, 
що для запобігання лиху буває достатньо знати прави-
ла поведінки з вогнем. Сталкінг же за всіма ознаками 
підпадає під визначення насилля. Тобто це навмисні дії, 
свідомо спрямовані проти іншої людини», — стверджує 
психолог-практик Ігор Огданський.

«Чудово виглядаєш, як і завжди. Я заскрінив 
твоє фото, щоб переглядати його щодня».

Приблизно  так  починається  кіберсталкінг.  Може, 
комусь  і  леститимуть  такі  повідомлення —  але  багато 
кого  вони  змушують  замикатись  у  собі  та  з  часом  уза-
галі  боятися  та  уникати  будь-якого  спілкування.  Усві-
домлення,  що  хтось  може  зберігати  твої  світлини  без 
твоєї  згоди,  викликає  щонайменше  дискомфорт,  а  не 
раз і справжню паніку.

Сталкінг  впливає  не  лише  на  психіку,  а  й  на  за-
гальний  стан  людини.  Онлайн-переслідування 
й  нав’язливі  повідомлення  тримають  жертву  в  по-
стійному  стресі,  і  з  часом  вона  починає  відчувати 
безсилля та страх за своє життя. Нормальна реакція 
організму в  таких ситуаціях — постійне напруження, 
роздратування  і  настороженість,  що  унеможливлює 
звичну життєдіяльність.

«Може, ти візьмеш слухавку?»
Сталкерами  стають  як  незнайомці,  так  і  колись 

близькі вам люди. «Тема кіберсталкінгу є актуальною 
як для дорослих (найчастіше жінок), так і для підлітків, 
які  розірвали  стосунки  з  партнерами»,  —  розповідає 
Альона Кривуляк. Натомість Ігор Огданський перекона-
ний, що сталкера та її жертву частіше нічого не пов’язує. 
«З  психологічної  точки  зору  насильник-сталкер  най-
частіше  має  якийсь  нерозв’язаний  конфлікт:  внутріш-
ній  чи  міжособистісний.  Об’єкт  переслідування  може 
нагадувати сталкеру когось, викликати у нього сильні 
почуття. Переслідувач у процесі сталкінгу вбачає мож-
ливість  вирішення  своїх  конфліктів. При  цьому  збоку 
такий вибір жертви здаватиметься радше випадковим».

«Тобі все одно ніхто не допоможе».
За даними Amnesty International, станом на 2017 рік 

23% жінок бодай раз у житті ставали жертвами онлайн-
насилля. Опитування проводилось у США, Польщі, Ір-
ландії, Данії, Швеції, Іспанії, Великій Британії та Новій 
Зеландії. Офіційних даних по Україні наразі немає. Як 
немає й жодної  сформованої юридичної  бази для про-
тидії сталкінгу.

Наприкінці  2011  року Україна підписала Стамбуль-
ську конвенцію — перший документ у Європі, який має 
юридичну  силу,  аби  застосовувати  комплексний  під-
хід до боротьби з насиллям та сталкінгом зокрема. Але 
звідтоді  документ  досі  не  є  ратифікованим  в  Україні, 
тобто не є чинним на її території.

За  словами  Ігоря  Огданського,  складні  ситуації 
рідко  виникають  раптово,  частіше  проблеми  розви-
ваються «по висхідній». Тож краще діяти на виперед-
ження.  Вживати  заходів  безпеки  необхідно,  щойно 
у  жертви  з’являються  «тривожні  дзвіночки».  Ними 
можуть  бути  сонливість,  дратівливість,  порушення 
апетиту, звичок та стосунків із друзями, знаходження 
невідомих чи моторошних предметів та речовин, часті 
неправдиві  відповіді  навіть  на  найпростіші  запитан-
ня,  втрата  інтересу до навчання  тощо. Якщо людина 
вже  стала  об’єктом  маніпуляцій,  то  однозначно  по-
трібно припиняти цей процес: уривати будь-яке спіл-
кування з кривдниками та звернутися по допомогу до 
правоохоронних органів або громадських організацій, 
які працюють у сфері протидії насильству, як, напри-
клад, «Ла Страда».

Враховуючи  те,  як  подібні  маніпуляції  впливають 
на психіку, надто підліткову,  повернутись до нормаль-
ного життя самостійно для жертви майже неможливо. 
І якщо на перших етапах декому таки вдається поборо-
ти свій страх без допомоги фахівців, то після тривалої 
взаємодії зі сталкером фахова психологічна підтримка 
стає  необхідністю  для жертви.  Але  чи  не  найважливі-
ше — не залишатись із проблемою наодинці та шукати 
допомоги у близьких. Саме родина та друзі мають пер-
шими відреагувати на дивну зміну поведінки, оскільки 
сама жертва навряд захоче чи зможе самотужки вирва-
тися з «зачарованого кола». 

За даними Amnesty International, станом на 2017 рік 23% жінок бо-
дай раз у житті ставали жертвами онлайн-насилля. Опитування про-
водилось у США, Польщі, Ірландії, Данії, Швеції, Іспанії, Великій Бри-
танії та Новій Зеландії. Офіційних даних по Україні наразі немає
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Доленосне перехрестя 

Щороку  сотні  тисяч  українських  абітурієнтів  при  ви-
борі вишу мовби опиняються на місці Нео з «Матриці», 
культового  sci-fi  1990-х:  від  цих  рішень  залежить  не 
лише розвиток подій наступних чотирьох–шести років 
їхнього  життя,  а  і  зміни  в  межах  внутрішньодержав-
них процесів. Як підтвердження цього на думку спадає 
нарада РНБО України щодо стану системи вищої освіти 
в  контексті  національної  безпеки,  яка  відбулася 
8 серпня цього року. На ній активно обговорювали пи-
тання  необхідності  переглянути  підходи  до  форму-
вання  державного  замовлення,  зважаючи  на  еконо-
мічну  державну  стратегію,  можливості  працевлашту-
вання випускників та інші актуальні питання, що вже 
кілька років хвилюють українське суспільство.

Про системну кризу в  сфері освіти експерти, полі-
тики й інші фахівці полемізують із часу здобуття неза-
лежності України. Диспропорції серед закладів вищої 
та професійної освіти, значний розрив між системою 
освіти й запитами ринку праці,  технологічно застарі-
ла  орієнтація  навчання,  корупція —  це  все  лише  пів 
біди.  Поки  в  міністерствах  ідеться  про  глибоке  ре-
формування системи освіти, молоді фахівці, виховані 
освітньою  кризою,  і  далі  переповнюють  ринок  праці, 
а їхні адепти наступають на ті самі навчальні граблі.

Всеукраїнське опитування «Молодь України 2017», 
здійснене  Центром  «Нова  Європа»  та  Фондом  імені 
Фрідріха  Еберта  разом  із  соціологічною  компанією 
GfK Ukraine, чи не вперше спробувало всеохопно зро-
зуміти й оцінити настрої української молоді в різних 
сферах її життєдіяльності, зокрема в освіті. Станом на 
2017 рік менш ніж половина молодих українців були 
задоволені  якістю освіти  в Україні. Основними проб-
лемами, що спричиняли невдоволення, учасники фо-
кус-групи  називали  корупцію,  відсутність  належної 
практики й  інновацій у навчанні, а  також переванта-
женість  навчальної  програми  зайвими  предметами, 
ніяк не пов’язаними зі спеціальністю.

ПАСТКА ПРЕСТИЖУ
Знецінення освіти через ці пункти також підтверджує 
аналітичний звіт Робочої групи ООН у справах молоді 
2019 року. У ньому зазначено, що більш ніж половина 
респондентів  уважає,  що  хабарництво  в  українських 

ЗВО наявне. Важливим кроком для протидії корупції 
у  вишах  стало  запровадження  ЗНО  як  обов’язкової 
умови  вступу  у  2008  році. Щорічне  тестування  знань 
абітурієнтів  не  лише  зрівняло  їхні  шанси  при  вступі, 
а й дало можливість моніторити ринок освітніх послуг.

Якщо порівняти першу п’ятірку спеціальностей, які 
обирали вступники 2017 та 2020 років, то можна поба-
чити цікаві кореляції: філологія, право, менеджмент 
і комп’ютерні науки досі залишаються найпопулярні-
шими.  Такий  «збіг»  насправді  є  сталим  результатом 
вступних кампаній останніх чотирьох років — комбі-
нація з цих спеціальностей залишається в рейтингах 
іще  з  2016-го.  Причини,  які  насамперед  впливають 
на  абітурієнта  під  час  вибору  спеціальності,  більше 
пов’язані з його вподобаннями, ніж  із наміром вдало 
працевлаштуватися  після  випуску.  За  даними  дослі-
дження  «Соціально-економічний  портрет  студентів» 
(2016)  аналітичного  центру  CEDOS,  більшість  сту-
дентів обрала спеціальність, якою цікавиться. Майже 
вдвічі  менше  студентів  при  виборі  зважали  на  пре-
стиж  професії  та  потенційне  працевлаштування.  Од-
нак  на  вибір  16%  студентів  впливали  певні  зовнішні 
обставини:  поради  батьків,  знайомих,  ціни  чи  місця 
на  бюджеті.  А  якщо батьки  були  ініціаторами рішен-
ня здобувати вищу освіту,  то вибір  спеціальності був 
пов’язаний  із  зовнішніми  причинами  майже  в  поло-
вині випадків.

Як  зазначає  пресслужба МОН,  більшість  цьогоріч-
них вступників отримали рекомендації на омріяні спе-
ціальності —  ті,  які  вони  визначили  як  найпріоритет-
ніші. Та чи будуть майбутні випускники цьогорічного 
набору  задоволені  своїм  вибором  після  закінчення 
навчання — на це запитання поки що немає однознач-
ної відповіді. Дані соціального моніторингу «U-report» 
2016 року свідчать: 45% респондентів віком 20–24 роки 
стверджують, що знань, отриманих у процесі навчання, 
недостатньо  для  виконання  їхньої  роботи,  до  того  ж 
81% опитаних використовують можливості здобути не-
формальну освіту для усунення цього недоліку.

Як  стверджує  заступник  міністра  освіти  (2019–
2020) Єгор Стадний, такий стабільний набір найпопу-
лярніших  спеціальностей  (див. «Вступники оби-
рають стабільність»)  серед вступників пов’язаний 
із хибними асоціаціями про успіх, які побутують у на-
шому  суспільстві:  «Побутують  стереотипні  уявлення 
про якісь успіхи, пов’язані з різними спеціальностями. 
Вони можуть тягнутися й від успіху певних спеціаль-
ностей, наприклад, у 1990-х, коли сфера послуг тільки 
зароджувалася і скрізь були потрібні менеджери, яких 
справді не було. У Радянському Союзі не було клієнто-
орієнтованого менеджменту, сервісменеджменту, про-
дактменеджменту тощо. Були лише керівники, від ма-
лого до великого. Тому на такі спеціальності був бум. 
Із правознавством — також бум. Але такі речі накла-

Чи може змінитися освітній продукт в Україні від усвідомленішої поведінки вступників
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даються на різні структурні проблеми, і популярність 
цих  спеціальностей  зумовила  велику  кількість  фа-
хівців  (або  не фахівців),  які  мають  дипломи  з  право-
знавства, але не мають достатньо роботи. Тобто хибне 
уявлення  про  успіх  накладається  на  хибне  уявлення 
про неуспіх».

На думку Єгора Стадного, значно перспективніши-
ми зараз є фахівці зі сфери прикладних наук і техніч-
ні фахівці, аніж випускники правознавства, фінансів 
чи менеджменту. Проте майбутній  успіх не  додає по-
пулярності цим спеціальностям, але про це не комуні-
кують на рівні держави:

«У  багатьох  природничі  науки  й  технічні  спеці-
альності  асоціюються  з  неуспішністю.  А  це  криється 
в ментальній травмі, пов’язаній з деіндустріалізацією, 
яка відбувалася в 1990-х. Ні в кого з покоління наро-
джених у 1990-х і 2000-х немає перед очима успішного 
інженера, винахідника чи конструктора, який або яка 
може  стати  прикладом  для  наслідування.  Бо  деінду-
стріалізація  й  закриття  виробництв  не  закарбували 
в головах дітей якоїсь чіткої асоціації з успіхом. А ми 
говоримо про те, що реальних даних, реальної інфор-
мації  немає,  тобто  уряд  її  не  надає:  що  затребуване, 
а що ні.  Тому ми оперуємо лише побутовими уявлен-
нями самого населення».

ЗДОЛАТИ ДИСПРОПОРЦІЇ
У  2016  році  показник  державного  фінансування 
освіти  становив  5,4%  ВВП  із  передбачених  Законом 
України  «Про  освіту»  7%.  Попри  поступове  збіль-
шення у структурі зведеного бюджету України видат-
ків  на  освіту  й  високий  рівень  забезпеченості  освіт-
німи  послугами,  у  країні  досі  наявне  суттєве  відста-
вання  за  рівнем  ВВП  на  душу  населення.  Така 
нерівномірність  свідчить  про  низьку  макроеконо-
мічну  ефективність  освіти  й  наявність  дисбалансу 

між  освітою  та  економічним  розвитком.  Ще  в  2014 
році  дослідники  Інституту  економіки  та  прогнозу-
вання  НАН  України  зазначали,  що  збільшення  ви-
трат  на  освіту  позитивно  й  суттєво  впливає  і  на  ре-
альну динаміку ВВП,  і на  індекс людського розвитку. 
Проте  це  не  змінило  економічної  неефективності  за-
значених державних витрат:  високий освітній рівень 
населення  (понад 80%) не  впливає на  розвиток  інно-
ваційних  процесів  в  економіці  України.  Нещодавно 
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проєкт дер-
жавного бюджету на 2021 рік, у якому прогнозований 
показник  державного  фінансування  освіти  значно 
нижчий, ніж у попередні роки: 3,9% ВВП. Інна Совсун, 
народна  депутатка  ВРУ  дев’ятого  скликання  та  член-
киня комітету Верховної Ради з питань освіти, науки 
та  інновацій,  так  прокоментувала  ситуацію  зі  зни-
женням  відсотка  ВВП  на  освіту:  «Видатки  на  освіту 
у  2021  році  заплановано  в  обсязі  21,9 млрд  грн  із  за-
гального фонду та 12,8 млрд грн із спецфонду. Порів-
няно  з  минулими  роками,  фінансування  в  абсолют-
них  числах  зростає.  Проте  фінансування  освіти  роз-
поділено неефективно: велика кількість бюджету йде 
на адмінперсонал, покращення технічних параметрів 
будівель  освітніх  закладів  тощо.  Донедавна  Україна 
витрачала  на  освіту  більшу  частку  ВВП,  аніж  розви-
нені  країни,  але  ці  кошти  використовували  неефек-
тивно. Нині є три рушії, які можуть покращити ситуа-
цію:  формульний  розподіл  фінансування  освіти,  ав-
томатизований  перерозподіл  держзамовлення  та 
відповідний  рівень  академічної  підготовки  виклада-
чів.  Формульне  фінансування  освіти  стимулює  ефек-
тивність  використання  бюджетних  коштів  і  заохочує 
заклади  підвищувати  результативність  своєї  діяль-
ності: ми маємо платити за якість освіти, а не за кіль-
кість.  Зараз  до  активного  обговорення  постало  пи-
тання  академічної  доброчесності  викладачів.  І  при 

Вступники обирають стабільність 

ФІЛОЛОГІЯ

ФІЛОЛОГІЯ

ПРАВО

ПРАВО

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕДИЦИНА КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

2017

2020

ПЕДАГОГИЧНА 
ОСВІТА

Більшість української молоді — працевлаштована

2017 2018 2019 2020

15–24 роки %

25–29 років %

27,9%

69,7%

27,6%

71,8%

36,2%
26,3%

80%
72,3%

За
 д

ан
им

и 
Д

ер
ж

ст
ат

 т
а 

М
ін

ос
ві

ти

15ОСВІТА | УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР



ЩОРОКУ ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ПІДХОДЯТЬ ДО ВИБОРУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УСВІДОМЛЕНІШЕ Й ПРЕТЕНЗІЙНІШЕ. ОСВІТА ПЕРЕЖИВАЄ 
ВАЖКУ ТРАНСФОРМАЦІЮ ВІД «КОРОЧКИ» ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ 
ДО LONG-TERM EDUCATION — НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ

розв’язанні цієї проблеми не має бути компромісів — 
плагіаторів слід позбавляти наукових ступенів».

Високі  показники  держфінансування  в  освіті  не 
покращують  ситуації  новоспечених  випускників  при 
працевлаштуванні.  За  даними  Держстату,  станом  на 
2020 рік в Україні налічується 72,3% працевлаштованих 
осіб віком 25–29 років і 26,3% — віком 15–24 роки. І хоча 
більшість  молодіжного  населення  має  часткову  чи  по-
стійну зайнятість, це не зменшує їхніх проблем при по-
шуку роботи за спеціальністю (див. «Більшість укра-
їнської молоді — працевлаштована»).  Навчальні 
програми,  які  дають  відповідну  професійну  базу,  пе-
редбачають  постійний  глибинний  моніторинг  ринку 
праці  й  розробку  кар’єрної  мапи  за  спеціальностями 
випускників. Згідно з опитуванням (GfK Ukraine, 2017), 
більшість молодих українців уважають, що ключовими 
для пошуку роботи є спеціальні знання й досвід, майже 
стільки само вважають, що важливими є знайомства та 
зв’язки, а також рівень освіти й успіх. Проаналізувавши 
найпопулярніші  спеціальності  (філологія,  право,  ме-
неджмент  і комп’ютерні науки) на ринку праці, можна 
виявити цікаву закономірність: професії саме цих сфер 
мають постійний значний дефіцит вакансій. До прикла-
ду,  за  даними  Центру  зайнятості  на  позицію  «юрист» 
станом на жовтень дефіцит становить 1347 вакансій. Пе-
ревантаження ринку такими фахівцями аж ніяк не по-
кращує економічного становища країни, а навпаки при-
гальмовує можливі зміни.

ДОПОМОГА В ОРІЄНТАЦІЇ
Підвищення  економічної  ефективності  освіти  потре-
бує  створення  якісного  конкурентоспроможного  се-
редовища. У 2006 році низка вчених на чолі з Ванде-
бушем вивчали частку студентів ЗВО, школярів  і сту-
дентів  коледжів  у  країнах  із  різним  рівнем 
економічного  розвитку.  Результати  їхнього  дослі-
дження засвідчили, що для розвинених країн  у пріо-
ритеті розвиток вищої освіти, оскільки вона є запору-
кою інноваційного розвитку в усіх сферах економіки. 
Країни,  що  розвиваються,  мають  пріоритетними  ін-
вестиції  в  середню  освіту  —  це  важливо  для  імпле-
ментації  технологій  у  сферу  виробництва.  Середня 
школа в Україні є важливим фактором зростання.

Започаткування  реформи  шкільництва  Міністер-
ства освіти та науки у 2016 році мало на меті розв’язати 
низку  проблемних  питань  середньої  освіти,  а  також 
виховати «інноваторів і громадян, які вміють ухвалю-
вати відповідальні рішення». Павло Хобзей, директор 
Львівського  обласного  інституту  післядипломної  пе-
дагогічної  освіти  та  заступник міністра  освіти  (2015–
2019) був у команді розробників реформи Нової укра-
їнської школи. Він зазначає, що перший випуск НУШ 
мав  би  бути  в  2030  році,  проте  за  умови  прийняття 
стандарту  освіти  для  старшої  школи  впроваджен-
ня реформи можна буде розпочати не раніше, ніж  із 
2027  року.  За міністерства  Ганни Новосад фокус  був 
на дошкільній освіті і старшій школі — тоді реалізація 
впровадження НУШ для старших класів уже з 2024-го 

була цілком реальною. Зараз, за словами експерта, си-
туація  менш  оптимістична:  у  нинішньому  міністер-
стві т.в.о. міністра Сергій Шкарлет заявляє, що немає 
сенсу  у  12-річному  навчанні  дітей.  Павло  Хобзей  на-
голошує на важливості впливу реформи шкільництва 
на зміни у вищій освіті:

«НУШ передбачає, що  старша школа  за  реформою 
має бути профільною. Вона повинна подолати безглуз-
дя  з  багатопредметністю,  яке  спонукає  дітей  до  недо-
брочесності.  Ця  профільність  мала  би  бути  для  уні-
верситетів доволі корисною, бо на виході  випускники 
НУШ —  це  вмотивовані  особи,  які  вже  знали  б,  чого 
хочуть і в якому напрямі працюватимуть. Міністерство 
Гриневич  не  виключало  того,  що  якщо  буде  12-річне 
навчання,  то,  ймовірно,  можна  було  би  скоротити  ба-
калаврські програми з чотирьох до трьох років, щоби 
збільшити  термін  магістерських  програм.  Термін  на-
вчання в  університеті  залишався би п’ятирічним,  але 
ми розглядали таку можливість, щоб певні профільні 
курси  можна  було  брати  вже  у  старшій школі.  Це  по-
кращило  би  підготовку  абітурієнта  при  вступі  до  уні-
верситету й удосконалило б рівень навчальних дисци-
плін уже в самих закладах вищої освіти».

Сьогодні  Україна  перебуває  на  38-й  сходинці  рей-
тингу  найкращих  країн  для  навчання  (Best  Countries 
for  Education)  від  медіакомпанії  «U.S.  News  &  World 
Report», хоча в 2019 році вона займала 46-ту позицію. 
В  Україні  дійсно  твориться  конкурентоспроможне  се-
редовище серед зразкових вищих навчальних закладів 
(Києво-Могилянська академія, Український Католиць-
кий Університет, Київський національний університет 
імені  Тараса Шевченка  та  інші).  Про  це  свідчить  під-
вищення середньозваженого балу ЗНО при вступі, фік-
сація університетів у поважних тематичних рейтингах 
(DOU) та поява альтернативної освіти. Українська ака-
демія  лідерства  —  один  із  найцікавіших  незалежних 
освітніх проєктів, які існують нині в Україні.

Заснована  у  вересні  2015  року  в  Києві  за  підтрим-
ки  інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund, 
академія схожа на ізраїльські «мехіни»: спеціалізовані 
навчальні  заклади  ціннісної  неформальної  освіти  та 
довійськової підготовки в Ізраїлі. Ідея платформи для 
неформальної  освіти  в  Україні  виникла  в  засновника 
академії Романа Тичківського після його активної учас-
ті на Майдані, Відкритому університеті Майдану та ак-
ції «НЕ ЗЛИй Майдан». Шляхетна мета УАЛ — вихову-
вати нове покоління українських лідерів — суспільство 
сприйняло позитивно, також її підтримали і державні 
структури,  і  відомі  персоналії  (Ярослав  Джонсон,  Ан-
дрій  Зелінський,  Наталя  По пович,  Святослав  Вакар-
чук, Борис Ґудзяк, Іван Малкович, Ярослав Рущишин, 
Яро слав Грицак, Влад Троїцький та  інші). Українська 
академія  лідерства  відкрила  вікно  можливостей  для 
багатьох випускників з усіх куточків України і швидко 
стала популярною альтернативою gap year — року ака-
демічної перерви між школою й закладом вищої освіти, 
задля формування думки про значущість вищої освіти.

Щороку  дедалі  більше молодих  людей  підходять 
до  вибору  вищої  освіти  усвідомленіше  й  претензій-
ніше.  Освіта  переживає  важку  трансформацію  від 
«корочки»  швидкого  приготування  до  long-term 
education  —  навчання  впродовж  усього  життя.  Такі 
поведінкові  зміни не можуть  не  вплинути на  якість 
освітніх послуг в Україні, а ключовим завданням мо-
лоді, освітян та активістів є стимуляція цього незво-
ротного процесу. 
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По той бік етикетки 

Проблема  свідомого  споживання найбільше  актуалізува-
лась в Україні з початком війни, і тепер покупець не обме-
жується набором лише економічних операцій. Перед ним 
постає вибір: потреби чи цінності, якість чи країна похо-
дження. Покупець має розуміти, що  в нього  є не  тільки 
права  при  купівлі  продукції,  а  й  обов’язки,  норми  і  пра-
вила,  які  мають  спонукати  до  певного  вибору.  У  сьогод-
нішніх реаліях етичний вибір — це вибір на користь Укра-
їни, адже він є виявом громадянської свідомості при при-
дбанні певного товару.

У 2013 році Росія почала чинити тиск на Україну, зокре-
ма митна служба РФ внесла до «ризикованого» списку всіх 
українських  імпортерів.  Росія  й  раніше  провадила  еконо-
мічну війну проти України, але саме цей крок став точкою 
«вибуху» українських активістів. Поява бойкоту «Не купуй 
російське!» припадає саме на цей період, її організаторами 
стали  учасники «Відсічі»,  які ще  в  2010 році  об’єдналися 
для опору новому режиму Віктора Януковича. А в 2013-му 
Юрій Оснач, активний учасник руху, разом із сотнями во-
лонтерів почав поширювати листівки із зубатими матрьош-

ками, щоб  донести  до  громадян  антиукраїнську  політику 
Кремля. Кампанія вже тоді набула чималого розголосу, але 
остаточним поштовхом до дій стала окупація Криму РФ. На 
додаток до листівок з’явився флешмоб «Російське вбиває!». 
Це стало другою хвилею бойкоту від небайдужих громадян, 
яка привернула увагу ще більшої кількості українців і згур-
тувала чимало активістів.

Юрій  Оснач,  активіст  громадянського  руху  «Відсіч» 
і бойкоту «Не купуй російське!», каже: «Метою нашого бой-
коту було і є не лише завдати економічної шкоди агресору, 
а й мобілізувати патріотичних громадян на організований 
опір  і продемонструвати Росії, що Україна не хоче в «рус-
ский мир».  Сьогодні  більшості  українців  уже  не  потрібно 
пояснювати, навіщо бойкотувати російське, але, водночас, 
багатьом  корисне  нагадування,  що  війна  триває,  а  отже 
бойкот  є  необхідним.  Для  цього  насправді  потрібна  по-
тужна  інформаційна  політика  держави.  Російська  агресія 
й український спротив повинні мати найвищий пріоритет 
у медіа, але такого, як бачимо, немає». Експерти кажуть, що 
неможливо повністю відмовитися від певних товарів, адже 

Знання бекґраунду кожного товару дає можливість обрати продукт — і це питання не лише 
споживання, а й етики

Софія Шавранська

Європейський масштаб 
Кількість ферм, на яких вирощують тварин для виробництва хутра

Польща

Литва

Латвія

Естонія

Данія

Швеція

Норвеґія

Фінляндія

Ірландія

Бельгія

Франція

Іспанія

Румунія

Україна

Росія

Білорусь

БолгаріяІталія

Греція

Нідерланди

Ісландія

1400 

600 

400

300

200

100

8

70 

55 

50
40

40

50

20 

15 

15 

10 

10 

10 

7 

5 

Д
ан

і є
вр

оп
ей

сь
ки

х 
ху

тр
ов

их
 а

со
ці

ац
ій

 т
а 

ба
зи

 д
ан

их
 О

О
Н

 C
om

tr
ad

e

17СПОЖИВАННЯ | УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР



відмову можна сприйняти як дискримінацію чи порушен-
ня прав певної групи людей, але зважаючи на різні сторони 
конфлікту, усе ж необхідно прийняти певну позицію свідо-
мого споживача.

Дані Державної митної служби України свідчать, що ім-
порт  із Росії досі не припинився, незважаючи на запрова-
джені санкції проти цієї країни. До того ж до кінця 2020 року 
діє ембарго на російські товари, але чи буде його продовже-
но — поки що невідомо. Аналітичний портал «Слово і Діло» 
здійснив  дослідження  торгівлі  України  з  Росією,  зокрема 
відстежив помітний  спад  імпорту  товарів,  починаючи  від 
2014 року. Станом на 2014-й Україна імпортувала з РФ на 
суму $12,7 млрд, але за рік цей показник різко впав і стано-
вив $7,5 млрд. У 2016 році імпорт становив рекордно низьку 
суму — $5,1 млрд, а в 2017–2018-му трохи підвищився. З ми-
нулого  року  можна  простежити  повторний  спад  імпорту 
продукції з Росії. У 2019-му його обсяг становив $5,4 млрд, 
а в січні–серпні 2020-го — $2,9 млрд. Не зупинився й екс-
порт товарів з України в Росію, але він також значно зни-
зився від 2014 року. Якщо шість років тому обсяг експорту 
становив $9,8 млрд, то станом на 2019 рік — $2,5 млрд.

Дмитро  Карпій,  активіст  громадської  організації  «Від-
січ»,  каже:  «Люди  стали  свідомішими  на  початку  війни, 
але  згодом почали поступово все  забувати.  Інформаційна 
політика держави, на жаль, недостатня, а часто влада вза-
галі закладає зворотні меседжі та грає на користь російської 
пропаганди». Багато українських компаній і далі підігрують 
Росії, зокрема виробляють продукцію, завуальовано пропа-
гуючи російське. Є навіть інші країни-виробники, які також 
працюють  «під  ковпаком»  РФ.  Їхні  товари  потрапляють 
і  в  Україну.  Одна  з  активісток  організації  «ВимкниРосій-
ське» зіткнулася з тим, що світова компанія з виготовлен-
ня  техніки разом  із  технічною  інформацією про  свій про-
дукт дає можливість обрати рецепт російської національної 
кухні. Ідеться про мікрохвильову піч від компанії Samsung, 
на  офіційному  сайті  якої  в  характеристиці  зазначено, що 
«у модель для країн СНД додано до 50 рецептів російської 
кухні». Тобто свідомий вибір, як можна побачити, стосуєть-
ся не лише покупця, який обирає товар, а й виробника, що 
може маніпулювати свідомістю людей. А деякі виробники 
використовують навіть гучні лозунги й нав’язливу рекламу, 
за якими ховається російська пропаганда.

Кожна покупка містить у собі моральний складник, а не 
тільки набір операцій. Канадський професор Джон Макмер-
трі стверджував, будь-яка купівля товару запускає у спожи-
вача так зване «голосування грошима». Коли людина щось 
купує, то «віддає свій голос» на користь певного продукту та 
його виробника. Тобто коли споживач обирає, наприклад, 
пластикові пляшки чи поліетиленові пакети, він «голосує» 
за забруднення довкілля, а якщо загалом говорити про то-
вари з РФ, то споживач, свідомо чи ні, але «віддає голос» за 
російського виробника, підтримує економіку агресора або 
й узагалі не вважає Росію агресором. Трактувати можна по-
різному, адже все залежить від рівня свідомості споживача 
та його цілей. Оскільки придбання товарів набуло гострого 
політичного забарвлення внаслідок війни, багато українців 
уже давно зробили свій вибір, але часто ставлять власні по-
треби вище за цінності.

Походження товару є не єдиною проблемою. Спостері-
гаються також часті випадки порушення прав людини при 
виготовленні  продукту,  зокрема  в менш  розвинених  краї-
нах. Низька заробітна плата, погані умови праці, порушен-
ня норм тривалості робочого дня, а також експлуатація ди-
тячої праці — на всі ці ознаки правопорушень багато людей 
не звертають уваги, коли купують продукт. За офіційними 
даними ЮНІСЕФ, у світі експлуатують працю понад 152 млн 

дітей, які не досягли працездатного віку. Найбільше дитячу 
працю використовують у країнах Африки й Азії. Міжнарод-
на організація праці дає ще більш вражаючу оцінку дитячої 
експлуатації: в Азії змушені працювати 153 млн дітей віком 
від 5 до 14 років, в Африці — 80 млн, а в Латинській Амери-
ці — 17 млн. Тобто обираючи, для прикладу, каву в магазині, 
треба  пам’ятати, що  її  зерна могли  збирати  неповнолітні 
особи в умовах, які могли завдати шкоди їхньому здоров’ю 
чи розвитку. Своїм вибором такої кави покупець підтримує 
виробника й нехтує людськими правами. Досліджувати пи-
тання походження й виготовлення продукту важливо, адже 
так кожен має змогу сформувати свої споживацькі звички 
та припинити «віддавати голос» за товар, який могли ви-
робити у важких умовах праці.

В  Україні  також  використовують  дитячу  працю,  але 
мало хто усвідомлює справжні обсяги цієї проблеми, а час-
то їй узагалі не надають значення. Здебільшого навіть бать-
ки не проти незаконної праці своїх неповнолітніх дітей, на-
віть коли знають, що це може бути небезпечно для їхнього 
здоров’я. Роботодавці користуються можливістю незаконно 
взяти на роботу підлітків, які за невеликі гроші в них пра-
цюють. Згідно зі  статтею 21 Закону України «Про дитину 
і працю», вік, із якого можна брати дитину на роботу, ста-
новить 16 років, але дітей, що досягли 15 років, можуть узя-
ти за згодою одного з батьків чи особи, яка їх замінює, до 
того ж лише якщо праця не загрожує життю або здоров’ю 
неповнолітнього. За законом усе прозоро  і  зрозуміло, але 
чи  справді  більшість  роботодавців  його  дотримуються? 
Майже  неможливо  встановити,  до  виробництва  якої  про-
дукції причетні люди, що експлуатують дітей. В Україні фік-
сують лише поодинокі випадки експлуатації дитячої праці, 
які набувають широкого розголосу, але жодних заходів для 
запобігання цьому держава не створює й не має інструмен-
тів  для  боротьби  з  проблемою.  Вій на  принесла  в  країну 
усвідомлення небезпеки придбання російських товарів, але 
інші проблеми поки що здебільш залишаються поза увагою. 
Люди, мабуть, завжди чекають на рушійні випадки й лише 
тоді починають розв’язувати певні проблеми.

Якщо  говорити  про  свідомий  вибір,  то  говорити  слід 
не лише про виробників та їхніх працівників, а також про 
«матеріал», із якого продукт виготовляють або яким зароб-
ляють. Наприклад, про тварин, що вже давно стали засобом 
збагачення й розваг: цирк, хутро, тестування товарів. Щодо 
цирку, то в Україні заборонили транспортувати диких тва-
рин  іще  в  2017  році,  однак  приватні  цирки  оминають  за-
кон. Є успішний приклад Німеччини, яка відмовилася від 
тварин,  зокрема  цирк Roncalli, що  замінив  диких  тварин 
на голограми. Цирк самостійно прийняв свідоме рішення 
і став прикладом для інших, незважаючи на відсутність від-
повідного  закону.  В Україні Мінкульт  планує  заборонити 
використання  тварин  державними  цирками  з  2021  року. 
В  різних  українських містах поступово  відмовляються  від 
тварин і самі цирки, і глядачі, що перестають «голосувати» 
за  їх  експлуатацію. Свідомий вибір частіше притаманний 
молоді,  яка  створює  зоозахисні  організації,  як-от  гуманіс-
тичний  рух  UAnimals,  заснований  Олександром  Тодорчу-
ком у 2016 році. Діяльність руху почалася саме з боротьби 
проти експлуатації тварин у цирках. UAnimals зібрав чима-
ло однодумців, які зараз борються за права тварин, а 3 жов-
тня організував черговий всеукраїнський онлайн-марш  із 
назвою #маршбезмаршу, де активісти виступали на захист 
всіх тварин.

Друга й не менш важлива проблема етичного споживан-
ня — вбивство тварин задля хутра. Щороку у світі вбивають 
понад 100 млн тварин. Попри те, що їх спеціально вирощу-
ють у надзвичайно поганих умовах, браконьєри на додаток 
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Власним прикладом 

Нинішня  екологічна  ситуація  в  Україні  викликає  чи-
мале занепокоєння. Але, як видно із засмічених берегів 
річок, варварського випалювання трави восени і навесні 
та  старих  радянських  заводів,  які  коптять  небо  отруй-
ним чадом, — непокояться далеко не всі. Це ще не згаду-
ючи про Чорнобиль, вирубку лісів, обміління річок вна-
слідок глобального потепління…

Найбільш чутливою до проблем довкілля є молодь. Се-
ред найактивніших борців за екологію чимало саме шко-
лярів, студентів та тих, хто нещодавно завершив навчання. 
Можливо, це подібно до  екологічного «підліткового бун-
ту», що згодом мине, проте це вже суттєвий внесок у бо-
ротьбу за чистоту планети. Принаймні корисні екологічні 
звички  молодь  неодмінно  збереже.  Зараз  молоді  люди 
мають все необхідне і при цьому роблять свідомий вибір — 
на користь мінімалізму, багаторазового використання та 
економії  ресурсів.  У  цьому  і  полягає  принципова  відмін-
ність поколінь. Але просто відчувати занепокоєння зама-
ло. «Мене навчали сортувати сміття, використовувати речі 
не один раз, ходити у магазини не частіше, ніж тричі на 
тиждень — адже важливо не купувати більше, ніж потріб-
но, правильно витрачати воду. Пояснили, чому не варто 
витрачати  більше,  ніж  тобі  потрібно,  а  натомість  варто 
проводити час на природі, лагодити свій одяг, не викидати 
речі, а деякі — здавати на переробку. Всі ці маленькі речі 
робилися  поступово  і  швидше  несвідомо,  тому що  мене 
так навчили батьки. Екологічна свідомість з’явилась десь 
у 16 років, коли я почала себе питати, навіщо я все це ро-

Чи переймається молодь проблемами екології та як вона може допомогти довкіллю

Уляна Сторощук

полюють на лисиць, соболів, морських котиків, песців та ін-
ших тварин, хоча це й незаконно. Згідно з Асоціацією звір-
ників України, 58% виробництва хутра забезпечує Європа, 
із них 50% належать Данії, на території якої є 1400 звіро-
ферм. У Польщі налічується 600 ферм, у Фінляндії — 400, 
у Нідерландах — 300, в Італії — 15, в Україні — 10, а в Руму-
нії — 5 (див. «Європейський масштаб»).

Виробництво  хутра  має  негативні  наслідки  і  для  еко-
логії,  як-от  забруднення  води  та  ґрунту  формальдегідом, 
хромом, азотом і фосфором, а також забруднення повітря 
викидами  чадного  газу,  соляною  кислотою,  важкими  ме-
талами тощо. Отож у разі придбання виробів із хутра слід 
пам’ятати, що так «голос» кожного не лише вбиває невин-
них тварин, а і шкодить здоров’ю людей. Трупи тварин не 
є одягом, а в сучасному світі дуже багато альтернативних 
варіантів: економніших  і сучасніших елементів гардеробу, 
ніж лисиця чи норка.

Індустрія краси не обмежується лише одягом. Неетич-
ною може бути й косметика,  зокрема  та,  яку  тестують на 
тваринах. На полицях магазинів зокрема продають засоби 
для  миття  чи  догляду,  які  надходять  у  продаж  лише  піс-
ля  експериментів над  тваринами. У  деяких  європейських 
країнах давно випробовують техніку In vitro — шляхом клі-
тинного й комп’ютерного моделювання, що є  гуманними 
і швидкими методами  тестування продукції.  Вони переві-
ряють  кінцеві  точки, що можуть  визначити  потенційний 

ризик для людини. Компанії CeeTox-Cyprotex у США спеці-
алізуються саме на таких тестуваннях. Найвідоміші бренди 
продають свою продукцію ціною життя тварини, але багато 
людей можуть цього не знати, або таки знають, але все одно 
купують. Перевірити продукт щодо етичності виробництва 
можна на сайті організації PETA, де наявні всі бренди, які 
здійснюють тестування на тваринах, а також ті, що свідомо 
обрали гуманний спосіб виробництва. Серед них ховають-
ся найвідоміші й добре знані в суспільстві CLINIQUE, Mary 
Kay, Clarins, Maybelline, NARS, Victorias’s Secret, Beiersdorf, 
Dior, Wella, Old Spice та багато інших.

Українські  організації  захисту  тварин  провадять  ак-
тивну  боротьбу  на  захист  тварин,  і  найбільше  причетна 
до цього саме молодь. Серед організацій активістів найпо-
мітніші  UAnimals,  «Відкриті  клітки»,  ХутроOFF,  «Зелена 
Сила»  —  останні  вже  неодноразово  закликали  Верховну 
Раду  розглянути  зоозахисні  законопроєкти,  але  поки що 
безрезультатно.

Держава повинна  своїм прикладом показати, що таке 
свідомий вибір. Її інформаційна політика мала би сприяти 
поширенню  гуманістичних  цінностей.  Це  важливо,  адже 
цінності  є  рушієм  розвитку  європейськості.  Водночас  ко-
жен свідомий громадянин як покупець зобов’язаний захис-
тити себе й інших, а також землю і тварин від неетичності 
шляхом  «голосування»  грошима  чи  активної  участі  в  за-
хисті прав кожного. 
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блю і чому всі ці речі спрощують мені життя», — говорить 
студентка Алла Павлуцька.

Екологічна діячка, засновниця ініціативи «Верховина 
сортує сміття» Яніна Лучейко розповідає, як разом  із во-
лонтерами збирає, в тому числі, відпрацьовані батарейки: 
«Вони могли потрапити у карпатські річки і ліси, забруд-
нити їх і завдати шкоди дітям та дорослим. При контакті 
з  водою розчиняється  захисна  оболонка  важких металів, 
і вони опиняються просто в довкіллі. За 13 тисяч гривень 
ми  утилізуємо  їх належним чином,  тобто  відправимо на 
переробку в інші країни — Румунію або Польщу — через 
організації, які мають дозвіл на транскордонне перевезен-
ня батарейок як небезпечних відходів. Сумно, але в Укра-
їні  батарейки досі  не перероблюються.  І  досі  становлять 
загрозу для здоров’я людей». Таких ініціатив чимало: ра-
ніше вони здебільшого виникали у великих містах, тепер 
поширилися й на дрібні населені пункти.

Одним  зі  способів  впливу  на  екосвідомість  українців 
міг  би  стати  чужий  досвід.  Чи  не  для  всієї  Європи  при-
кладом бережливого ставлення до природи є Німеччина. 
Згідно з результатами опитування, проведеного в Німеч-
чині дослідницькою компанією IPSOS, 50% респондентів 
вважали, що глобальне потепління або зміна клімату є од-
нією з трьох основних екологічних проблем, із якими сти-
кається країна. Надмірне  упакування  споживчих  товарів 
до таких зараховують 37% опитаних, а майбутні джерела 
та запаси енергії — 32%. Натомість лише два відсотки рес-
пондентів вважають ерозію ґрунтів однією з першої трійки 
екологічних проблем (див. «Проблеми Німеччини»).

Як німці дбають про екологію, розповів Олег Яручик — 
українець,  що  навчається  в  Мюнхенському  університеті. 
«Німці  так  давно  практикують  екологічний  підхід  до  всіх 
сфер життя, що зараз це доведено до автоматизму. Тому на-
віть якщо Україна сьогодні скопіює всі німецькі практики, ми 
не матимемо такого самого результату тут і зараз. Та це не 
означає, що переймати досвід не треба. Навпаки — треба, і то 
якомога швидше. По-друге, у Німеччині, на відміну від Укра-
їни, розвинені екологічні інституції. Відповідно, з державно-
го бюджету виділяється більше коштів для підтримки проєк-
тів, які зменшать деструктивний вплив людини на природу. 
По-третє,  важливу  роль  відіграє  просвіта.  У  Німеччині  це 
школи і медіа. У німецьких школах екології приділяють ба-
гато часу, і тому діти вже змалечку мають розуміння власної 
відповідальності перед планетою. Німецькі медіа також при-
діляють екологічній тематиці значно більше уваги, аніж їхні 
колеги з України, і це має суттєвий ефект».

Український політик і народний депутат VII–VIII скли-
кань, лідер партії «Екологічна альтернатива» Єгор Фірсов 
розповідає,  що  екологічна  свідомість  молодих  українців 
зростає й має вийти на той самий рівень, що й у розвинених 
європейських країнах. За індексом екологічної ефективнос-
ті (метод кількісної оцінки й порівняльного аналізу показ-
ників  екологічної політики держав  світу), Україна  займає 
60-те місце серед 180 країн світу. Він переконаний, що ми 
впевнено рухаємося вперед в усвідомленні важливості еко-
логічних питань. 93% українців в соціологічному опитуван-
ні на  замовлення ресурсно-аналітичного центру «Суспіль-
ство і довкілля» (2018) відповідають, що охорона довкілля 
є для них особисто важливим питання. Але коли йдеться 
про дії громадян щодо покращення екологічної ситуації, то 
бачимо сумну картину. Кожен десятий українець нічого не 
зробив за останні пів року для захисту довкілля, 48,2% не 
зменшили  використання  одноразових  поліетиленових  па-
кетів, а лише 1,8% ніколи їх не використовували.

«Нові покоління українців змалечку слід виховувати 
з розумінням того, що ресурси на планеті вичерпні; що 

глобальне  потепління  —  реальна  загроза  людству;  що 
екологія  —  одне  з  пріоритетних  питань  у  сьогоднішніх 
реаліях. Проте багато чого залежить від держави й освіти. 
Екопрактики  мають  стати  невід’ємною  частиною  вихо-
вання  в  дитсадках, школах  та  інших  навчальних  закла-
дах. Це спільне завдання для нашого суспільства, і влада 
має бути драйвером упровадження екологічної культури 
для нового покоління. Наприклад, в Іспанії запровадили 
кампанії  щорічної  конкуренції  з  нагородами  та  приза-
ми: зробити свою класну кімнату зеленою чи виростити 
власну зелену зону. На регіональному рівні по всій Греції 
запрацювали центри екологічної освіти з амбасадорами 
довкілля в кожному регіоні. В  європейських університе-
тах  збільшили кількість  годин викладання предметів  із 
охорони  природи.  У  Великій  Британії  обсяг  дисциплін 
із  екології  становить  до  1800  годин  на  рік —  це  втричі 
більше, ніж в  українських  вишах:  у нас  близько 600  го-
дин. Дітей у школах і навіть дитсадках Європи привчають 
до  екопрактик:  сортування  сміття,  використання  ланч-
боксів замість одноразової тари для  їжі, популяризують 
придбання зошитів із переробленого паперу, а в їдальнях 
запроваджують вегетаріанські й веганські опції. Якщо ми 
хочемо, щоб наші онуки дихали чистим повітрям, гуляли 
в зелених зонах і купались у чистих водоймах, то маємо 
навчити оберігати довкілля наших дітей уже зараз. Еко-
практики в навчальних закладах дають змогу прищепи-
ти молоді  усвідомлення, що  збереження  довкілля — це 
домашнє завдання для кожної людини на все життя», — 
каже Єгор Фірсов.

Які  ж  є  шляхи  вирішення  екологічних  проблем?  По-
гляди громадян ЄС та України на це питання дещо відріз-
няються. Трійка найкращих  способів для ЄС —  інвестиції 
в  дослідження,  більші штрафи,  краще  застосування  зако-
нодавства. Для України ж, окрім штрафів, це суворіші еко-
логічні закони та інформування (див. «Різні рецепти»). 
Якщо Україна запозичить європейський досвід, є шанс, що 
наступні покоління українців успадкують довкілля, яке ще 
буде не зовсім знищене. 
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За відкритими кордонами

Щороку все більше українців виїжджає з країни. Одним 
із  наслідків  цього  стає  нестабільне  економічне  та  соці-
альне  становище  в  Україні.  Згідно  з  дослідженнями 
Міжнародної  організації  з  міграції  (МОМ),  у  2016  році 
головними причинами еміграції українців були робота 
(87,9%) та навчання (5,3%). Далі в цьому списку возз’єд-
нання родини (3,8%) та вимушена міграція (0,5%). Біль-
шість  вимушених  мігрантів  походять  із  регіонів,  де  рі-
вень зарплати нижчий за середній.

Щодо вікових критеріїв, то згідно з даними Німецької 
консультативної  групи  в Україні  станом на  2017  рік  41% 
трудових  мігрантів  були  молодшими  за  35  років.  Дані 
«Українського обстеження робочої сили» (LFS) за 2017 рік 
повідомляють, що найчастіше українські мігранти праце-
влаштовуються  в  Польщі,  Російській  Федерації  та  Італії. 
Такий  показник  спричинений  простішим  подоланням 
мовного бар’єру в цих країнах.

Серед  основних  сфер,  у  яких  працюють  українські 
емігранти,  —  будівництво,  промислове  виробництво,  ін-
дустрія  гостинності,  допомога  по  дому  та  сільське  госпо-
дарство. Відповідно, більша частина молодих українських 
емігрантів  розділилась  на  дві  групи:  ті,  хто  їде  виключ-
но  з  метою  працевлаштуватися  за  кордоном  та  ті,  хто 
хоче  отримати  вищу  освіту  там  і,  можливо,  залишитись 
працювати.

За даними МОМ 25 400 українців отримують освіту за 
кордоном. Серед  українських  студентів найпопулярніши-
ми країнами для здобуття освіти є Польща. Далі в цьому 
списку Іспанія, Білорусь та США.

Окрім цього, згідно з опитуванням організацій «Укра-
їнці без кордонів» та OWL Open World Learning Society, які 
опитали своїх студентів, що завершують навчання за кор-
доном, 28%  із них отримали диплом бакалавра, а 33% — 
магістра  в  Україні  й  після  цього  вирішили  продовжити 
навчання за кордоном. Лише 19% їхніх студентів бажають 
повернутись до України (див. «Аргументи «за»)

Серед своїх мотивів українські студенти нази-
вають ще й такі:

•  Легкий  вступ.  Українська  молодь  обирає  переваж-
но Польщу, адже тамтешні приватні навчальні  заклади 
не  проводять  складних  вступних  випробувань  та  не  ви-
магають високого рівня володіння польською мовою. Це 
суттєво  відрізняється  від  вимог,  які  ставлять  українські 
заклади  вищої  освіти  (серед  яких  обов’язкове  здавання 
ЗНО щонайменше з двох предметів, а часом ще й фахо-
вий іспит).

• Безвізовий режим. Саме наявність біометричного пас-
порта  дозволяє  українським молодим  емігрантам  легше 
наважитись на навчання чи працю за кордоном.

• Позитивний досвід інших. Цей чинник, мабуть, є най-
більш переконливим. Адже, якщо 28% українських студен-
тів після закінчення бакалаврату та 33% після отримання 
диплома  магістра  в  Україні  їдуть  навчатись  за  кордон, 

вони без будь-яких упереджень можуть порівняти рівень 
викладання та умови навчання за кордоном та в Україні. 
Ця різниця (здебільшого не на користь України) відіграє 
важливу роль у прийнятті рішення студентом.

•  Доступ  до  вагомих  наукових  джерел.  Ця  мотивація 
найактуальніша  для  студентів,  які  прагнуть  здобути  сту-
пінь доктора філософії чи вищі наукові ступені. Адже низ-
ка державних ЗВО України не може  забезпечити  студен-
там  безкоштовний  доступ  до  найпопулярніших  світових 
наукових  видань.  У  переважній  більшості  українські  сту-
денти отримують цей доступ за власні кошти.

Серед  студентів,  які  взяли  участь  в  опитуванні  від 
CEDOS, 24% висловили бажання після навчання переїха-
ти в іншу європейську країну, 23% — залишитись у Польщі 
і лише 6% планують повернутись до України. Основними 
мотивами  щодо  повернення  називають:  прагнення  ви-
користати вдома отримані знання; бажання продовжити 
жити  в  тому  культурному  середовищі,  де  вони  виросли; 
мешкати ближче до друзів чи родичів. Ті ж, хто вирішив 
залишитись у Польщі, виокремлюють такі переваги: кра-
щі  умови життя,  вищі  заробітні  плати  та  набагато  вищі 
шанси  на  професійну  самореалізацію.  Варто  зазначити, 
що  хоча  ці  чинники  і  є  переконливими  аргументами на 

Чому українська молодь масово виїжджає за кордон і чи можна її зупинити 
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користь  того, щоб  залишитись жити  за  кордоном, міцні 
родинні чи дружні зв’язки таки відіграють неабияку роль 
у поверненні молодих українських емігрантів.

«Я вирішила поїхати за кордон через вищу оплату пра-
ці та більшу кількість різних перспектив. У Польщі, я пра-
цювала менеджеркою з логістики в транспортній компанії, 
яка також співпрацювала з Україною. Проте після майже 
двох  років  праці  там  я  вирішила  повернутись  назад  до 
України. Місто,  в  якому  я  працювала,  було  дуже малим, 
і я сумувала за друзями», — так коментує свій досвід Ірина 
Тимків, українська емігрантка.

Політичні експерти, дослідники та соціологи з МОМ 
та Центру економічної стратегії радять три речі:

Створення чіткого плану для повернення своїх мігран-
тів.  Хоч  чинний  президент  і  анонсував  минулого  року 
програму «Повертайся  і залишайся»,  її зміст, основні на-
прями  діяльності  і  покрокові  дії  поки  невідомі.  Експер-
ти  ж  пропонують  уряду  передовсім  посилити  контроль 
над міграцією та підтримувати її. Має бути чітке бачення 
того, яку роль відіграє міграція в розвитку України. Уста-
нови, які зараз відповідають за це, мають краще допома-
гати мігрантам у їхніх ініціативах, які можуть виходити на 
міждержавний чи національний рівень, контролювати та 
усувати  переважну  частину  інформаційних  провалин,  та 
й загалом більше звертати увагу на проблеми трудових мі-
грантів, адже рівень довіри, який можна створити з ними, 
вплине на їхні подальші інвестиційні вкладення в Україну 
та її розвиток.

Хороший  приклад  вибудовування  такої  стратегії 
та  її дотримання показують такі країни, як Шотландія, 
Ірландія та Польща. Так, Шотландія розробила три на-

прямки  діяльності  для  повернення  своїх  жителів  з-за 
кордону  та  уникнення  браку  кваліфікованих  кадрів. 
Уряд  цієї  країни  поставив  собі  за  мету  зберегти  серед-
нє значення приросту населення ЄС  (ЄС15) за  10 років 
(це  період  між  2007–2017  роками),  забезпечити  зро-
стання  ВВП Шотландії  до  рівня  провідних  країн  Євро-
пи і залучити представників своєї діаспори, які могли б 
допомогти  місцевим  підприємствам  вийти  на  міжна-
родний рівень. Це й мало би забезпечити притік транс-
національних  інвестицій у Шотландію. А для того щоб 
мігранти  таки  підтримали  Шотландію  у  цих  змінах, 
необхідно  було  підтримувати  потужний  культурний 
зв’язок між державою та її емігрантами. Власне, дотри-
муючись такого плану дій, Шотландія і зуміла знизити 
рівень еміграції.

Окрім цього,  варто розширити  спектр фінансових по-
слуг для грошових переказів та спростити їх.

Також необхідно широко інформувати про можливос-
ті  внутрішніх  міграцій  та  про  вакансії  в  різних  регіонах 
України.  До  того  ж  варто  співпрацювати  з  країнами-ре-
ципієнтами,  які  приймають мігрантів  із  України,  і  нама-
гатись спільно з ними досягнути для українців можливості 
офіційного працевлаштування та правового захисту на чу-
жій території.

Проте  спершу  треба  комплексно  покращити  рівень 
життя  в  Україні.  Це  й  стане  основним  аргументом  для 
українців не виїжджати за кордон. Боротьба з корупцією, 
покращення  якості  вищої  освіти  в  Україні,  збільшення 
кількості робочих місць та переконання молоді, що вони 
зможуть знайти роботу за фахом у своїй країні — необхідні 
складові цього процесу. 

Остап Коркуна: «Хтось може відчувати себе українцем  за межами України, а хтось і в Україні  
не визнає, що він українець»

Тиждень поговорив із Остапом Коркуною, активним во-
лонтером та молодим фахівцем, що зробив кар’єру в Спо-
лучених  Штатах,  про  допомогу  Україні  з-за  кордону  та 
перспективи молодого підприємництва.

Історію вашого переїзду до США та запрошення на роботу в 
Facebook можна назвати подарунком долі, яким ви успішно ско-
ристались. Проте таких випадків доволі мало, адже переважно 
основною причиною міграції молодих українців, і не тільки мо-
лодих, стає вимушена трудова міграція. Скажіть, чи багато зараз 
у вашому оточенні української молоді і якими були їхні причини 
для еміграції? Чи діляться вони з вами цим досвідом? 
— Моє оточення дуже схоже на мене, тож і історії людей, із 
якими я  спілкуюся,  схожі на мою. У  якомусь  сенсі  я  теж 
трудовий  мігрант,  адже  приїхав  працювати  і  досягати 
кар’єрного  зростання  і  результатів  у  США.  Але  для  біль-
шості  інших  трудових  мігрантів  це  вимушене  рішення, 
тобто  у  них немає  іншого  вибору. Проте  для мене  і моїх 
знайомих це  було особисте рішення. Ми  самі  вибираємо, 
що нам цікаво і де ми хочемо розвиватися. Наприклад, я 
приїхав до Facebook. Подібні  історії  і в моїх друзів та зна-
йомих.  Це  здібні  молоді  люди,  які  на  початку  свого 
кар’єрного шляху показують  дуже  класні  результати  і  ве-
ликий потенціал, і за такими людьми «полюють» компанії 

Спілкувалась Вероніка Цебенко
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всього світу. Саме вони і є  ідеальними кандидатами. Моє 
ставлення  до  цього  питання  таке:  ці  можливості  мають 
бути. Кожен має розуміти, що в нього є такий шанс. Якщо 
ти інвестуєш у себе, вчишся, працюєш над собою, ти отри-
маєш такі можливості, а далі вибір за тобою. 

 
Яке з об’єднань українців за кордоном ви вважаєте найефектив-
нішим? Які з них здатні згуртувати українську молодь? 
— Не хотілось би робити якогось рейтингу. Є ті організації, 
з якими працюю і яких підтримую я сам, для когось іншого 
цей список інший. Більше того, для кожної вікової катего-
рії вони різні — і це нормально, так має бути. У США саме 
українських  організацій  сотні.  Я  хотів  би  наголосити:  не-
важливо, які з них найефективніші — головне, що їх багато, 
і що більше, то краще, адже люди гуртуються задля доброї 
цілі. Роботи дуже багато, тому кожен зможе зайняти свою 
нішу, де буде корисним. 

Цікавий феномен, який ми побачили після Революції 
Гідності — те, що почалась хвиля «народного підйому», і не 
тільки в Україні, а й серед діаспори. З’явилося багато моло-
дих, нових організацій, де люди, які не змогли знайти себе 
у вже наявних організаціях, почали робити щось своє. І це 
прекрасно. Так виникла організація Nova Ukraine, з якою 
я  працюю  і  яку  допомагав  створювати.  Це  на  Західному 
узбережжі, а, наприклад на Східному утворилася організа-
ція Razom,  яка почала потужно розвиватися  і  до  якої  до-
єдналося дуже багато молоді. Водночас приємно зазначи-
ти, що не тільки нові організації, але й ті, які вже існували 
десятиліттями, активізувалися, почали багато працювати, 
і зокрема залучають молодь. Тому я б не виділяв, яка з них 
є найефективнішою чи найкращою  — ми всі робимо свою 
роботу. Хотілось би, щоб нас оцінювали за виконані дії.

Ви згадали про організацію Nova Ukraine. У чому її головна мі-
сія, та чому для вас настільки важливо підтримувати Україну? 
— Передовсім хочу зауважити, що Nova Ukraine — це  не по-
літична і не релігійна організація. Наші основні напрями 
діяльності  —  поширення  інформації  про  Україну,  тобто 
культурна  дипломатія;  підтримка  вразливих  верств  насе-
лення  —  гуманітарна  допомога;  а  також  сприяння  роз-
витку громадянського суспільства в Україні, і це важливий 
момент.  Адже  сильна  країна  і  сильне  суспільство  може 
бути лише  тоді,  коли  громадяни  відчувають  свою важли-
вість і роблять все, щоб розвивати країну. Якщо говорити 
про сприяння розвитку громадянського суспільства, то ми 
відводимо велику роль у цьому процесі освіті. Тож саме в 
освітній сфері в нас найбільше проєктів. 

Чесно кажучи, важко відповісти на це питання, бо для 
мене ці речі очевидні. Хтось може відчувати себе українцем 
за межами України, а хтось  і в Україні не визнає, що він 
українець. Проте в кожного є право на самоідентифікацію, 
і я ідентифікую себе як українець, бо я ним і є. У мене тут 
родина, друзі, тому я завжди буду пов’язаний із Україною, 
незважаючи на те, де я географічно перебуваю. Також для 
мене важливо, щоб моя країна розвивалася, була міцною. 
Саме тому вважаю, що допомагати своїй країні — це просто 
нормально, тут немає нічого дивного!

Як саме відбувається відбір проєктів, за які береться Nova 
Ukraine?
— Це відбувається у різний спосіб. Перше, що ми перевіря-
ємо — чи відповідає цей проєкт нашому статуту і напрям-
кам  діяльності.  Наприклад,  ми  не  братимемося  за  полі-
тичні  проєкти  і  не  підтримуватимемо  жодну  політичну 
силу,  тому що  це  наш  вибір  як  організації.  Оскільки  ми 
розпоряджаємося не  власними коштами,  а  коштами бла-

годійників, то наступний крок — це перевірка людини, яка 
пропонує проєкт, на предмет того, чи можна  їй довіряти. 
Ми не можемо дозволити собі хоча б одного проєкту, ма-
лого  чи  великого,  який  не  буде  прозорим фінансово,  чи 
співпраці з людиною, яка згодом просто зникне. Через це 
ми  працюємо  лише  з  тими  людьми,  яким  довіряємо  на 
100%. Це можуть бути наші особисті знайомі або ж ті, кого 
порекомендували  наші  активні  волонтери  чи  люди,  з 
якими ми вже співпрацювали. 

Як ви оцінюєте молодіжне бізнес-середовище в Україні? На-
скільки воно здатне сформувати нове покоління українців, які 
не матимуть бажання виїжджати за кордон як трудові мігранти?
— Складно говорити про бізнес-середовище в Україні, адже 
я не робив тут бізнесу. Проте як  споживач можу сказати, 
що  протягом  останніх  п’яти  років  спостерігаю  значне 
збільшення  кількості  представників  малого  бізнесу.  Це 
відкриття кав’ярень, ресторанів, різних магазинів. І це хо-
роший  сигнал,  адже  щось  змінюється:  люди  не  бояться, 
а намагаються розвивати якісь свої ідеї. Хоча, на жаль, досі 
є прогалини в правовій системі. В мене поки немає причин 
вважати, що  люди  почуваються  більш  захищено,  ніж  ра-
ніше. Сподіваюся, що це скоро зміниться. 

Проте варто зазначити, що сфера ІТ в Україні нині ак-
тивно розвивається. Тому айтішникам вже не потрібно ви-
їжджати за кордон. А ті, хто таки виїжджають, роблять свій 
особистий вибір, напевно, на користь того, щоб побачити 
щось  нове,  отримати  певний  досвід  чи  пожити  в  чужій 
країні. Але все-таки айтішник може дозволити собі працю-
вати і дуже добре жити в Україні. Тобто ми маємо катего-
рію людей, для яких міграція не вимушена, а добровільна. 

Вже 11 років ви є успішним молодим українським мігрантом. 
Чи розглядаєте ви можливість повернення до України для вті-
лення ваших волонтерських проєктів та покращення розвитку 
IT-сфери тут?
—  Звичайно,  розглядаю!  З  точки  зору  волонтерських 
проєктів не впевнений, адже волонтерський рух в Укра-
їні  є дуже потужним, хоч  із дуже невеликою кількістю 
ресурсів.  Навіть  тим  ресурсом,  який  є  у  Nova  Ukraine, 
ми можемо підтримувати те, що роблять тут. Я розумію, 
що  волонтерам  в  Україні  справді  дуже  складно,  і  при 
цьому  вони  роблять  надзвичайні  речі,  тому  мені  нав-
паки хотілось би повчитись у них. Важливо, що все, що 
ми робимо і на чому фокусується Nova Ukraine, реалізо-
вується  в Україні. Відповідно,  без  волонтерів  тут наша 
робота просто не мала б значення, адже усі вони відбу-
ваються завдяки їхній самовідданій праці. А щодо ство-
рення  бізнесу  чи передання досвіду —    так,  над цим я 
теж  міркую.  До  карантинного  періоду  я  часто  приїж-
джав  до  України.  Періодично  розглядаю  такі  можли-
вості і є відкритим до них. 

Остап Коркуна народився у 1987 році у Львові. Вивчав прикладну 
математику у Львівському національному університеті 
ім. І. Франка. Разом зі своєю командою дійшов до фіналу світового 
змагання з програмування TopCoder Open 2009. Емігрував до CША, 
де 8 років пропрацював у Facebook. З 2012 року провадить активну 
волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу Україні. Під час 
Революції Гідності був одним із організаторів Майдану у Сан-
Франциско, який згодом дав поштовх створенню неприбуткової ор-
ганізації Nova Ukraine, що займається реалізацією різних волонтер-
ських проєктів в Україні. З 2019 року працює в компанії People.ai.
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Поза шаблонами

Стереотипи  про  рід  діяльності  в  нашому  суспільстві 
переважно  базуються  на  зовнішньому  вигляді  та  віці 
людини.  Старший  презентабельний  чоловік  —  це  за-
звичай  лікар,  економіст  чи  підприємець.  Молода  лю-
дина  із  яскраво  вираженим  творчим  «я»  (із  кольоро-
вим волоссям, тату чи пірсингом) — переважно худож-
ник, «поки що» студент або бариста. Ейджизм і лукім 
у бізнесі справді важко викорінити саме тому, що для 
нас  підприємець  —  це  хтось  на  зразок  Лео  із  фільму 
«Вовк  із Волл-стрит». Однак у житті все зовсім не так. 
Молоде  підприємництво  сьогодні  є  таким  не  лише 
з  огляду на період роботи бізнесу,  а й  з  огляду на  вік 
його власників і тих, кого в їхньому середовищі можна 
назвати лідерами.

ЯК МОЛОДЬ ДІЄ
За  результатами  дослідження  «Портрет  українського 
підприємця»,  здійсненого  Союзом  українських  під-
приємців  (СУП)  разом  із  UMG  за  підтримки  Центру 
міжнародного приватного підприємництва (CІРЕ) цьо-
горіч  у  жовтні,  середньостатистичний  підприємець 
в  Україні  —  це  чоловік  31–45  років,  який  займається 
торгівлею й володіє одним-двома бізнесами. Це доволі 
стандартний  набір  показників,  який  чудово  відбиває 
наше  законсервоване  уявлення  про  те,  яким  є  «пра-
вильний» бізнесмен.

За  даними  дослідження,  яке  опублікувала  соціо-
логічна  група  «Рейтинг»,  упродовж  2015–2018  років 
в  Україні  зріс  відсоток  тих,  хто  найімовірніше  і  хто 
впевнено хотів би розпочати власну справу (див. «Чи 
є шанси розпочати власний бізнес»). Це вказує на 
зростання впевненості серед потенційних підприємців, 
зокрема  серед  молоді.  Адже  показово,  що  респонден-
ти  віком  18–35  років  (див. «Готовність відкрити 
власну справу (за віком)»), частіше воліють відкри-
ти власну справу. Це таки більше, ніж середньостатис-
тичний підприємець в Україні, портрет якого вказує на 
31–45 років.

Що ж до молодого бізнесу в загальній перспективі, 
то  в  Україні  важко  простежити  його  характерні  озна-
ки, адже якщо у світі довгострокова перспектива — уже 
від  5  років,  то  в  нас  це  3–5.  Хоча,  згідно  з  уже  згада-
ним  дослідженням  «Портрет  українського  підприєм-
ця», середній вік бізнесу в Україні становить 8,4 років. 
А це більше, аніж вік, від якого бізнес можна назвати 

таким, що має довгострокову перспективу. За словами 
керівниці  Львівської  бізнес-школи  УКУ  (LvBS)  Софії 
Опацької, наші люди не звикли чекати, тому якщо біз-
нес залишається неприбутковим перші рік-два, то його 
автоматично  вважають  нерентабельним.  План  може 
бути написаний  і на 5,  і на 10 років, але якщо підпри-
ємець не готовий чекати й підлаштовуватися до умов, 
то і справа не житиме довше.

Якщо говорити про якісні характеристики, то зав-
дяки молоді на бізнес-арені тепер більше фокусують-
ся  на  розумному  й  екологічному  користуванні.  Це 
вплив багатьох факторів, що їх принесла глобалізація. 
І покоління, яке не знає радянської реальності, сприй-
має це як норму. «Нині молоді люди приходять у під-
приємництво  насамперед  задля  того,  щоб  зробити 
значний внесок у культуру, суспільство чи науку, замі-
нити неякісні товари й послуги на справді круті про-
дукти,  доступні  населенню. Дедалі  більше  підприєм-
ців турбуються про те, щоб їхня справа була соціально 
відповідальною.  Це  дуже  крута  динаміка»,  —  комен-
тує Марія  Черевко,  PR-менеджерка  YEP! Шляхом  не-
складного  аналізу  проєктів,  які  вже  профінансував 
Український  фонд  стартапів,  можна  помітити  реаль-
ний апгрейд ініціатив. Наприклад, VAR Energy — вір-
туальна  електростанція,  яка  забезпечує  енергією  із 
використанням  розподілених  енергетичних  ресурсів. 
Nutritionista — додаток, що рекомендує користувачам 
ресторани  зі  здоровими  альтернативами  страв,  базо-
ваний на особистих уподобаннях. Kray Technologies — 
дрони, які розпилюють захист для рослин із меншою 
для них шкодою і так рятують великий відсоток уро-
жаю. І важливий не тільки сам факт, що такі ідеї під-
тримують  фінансово,  а що  вони  з’являються  взагалі, 
до того ж що далі, то частіше.

ЯК МОЛОДЬ ПОЧИНАЄ
Такі  ініціативи,  очевидно,  не  з’являються  одразу. 
Слово стартап уже давно перестало бути неологізмом. 
Це  радше щось  не  зовсім  зрозуміле,  аніж  нове.  У  біз-
нес-інкубаторах стартапи набирають форми, учасники 
виробляють  стратегії  розвитку,  зважують  шанси,  ви-
раховують  рентабельність,  упроваджують  готовий 
проєкт у життя або й далі розвивають його в акселера-
торах.  Загалом  інкубаційні  бізнес-екосистеми  —  те, 
з чого молодь може впевнено починати власну справу.

Розвитком стартапів в Україні  займається багато 
бізнес-інкубаторів, зокрема 1991 Open Data Incubator, 
Eo  Business  Incubator,  академічний  інкубатор  YEP!. 
Останній  вирізняється  конкретним  спрямуванням, 
яке  відіграє  важливу  роль  саме  в  молодіжному  під-
приємництві  на  початковому  етапі.  Особливість 
YEP!  криється  в  самій  назві:  Youth  Entrepreneurial 
Partnership. Це академічний  інкубатор. Він спеціалі-

Роль молоді в новій економіці, беззаперечно, визначальна: вона тут формує тренди  
і трансформує поняття. Як саме це відбувається та в чому полягає «нестандарт»

Тетяна Боць 
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зується на менторстві в питаннях стартапів для сту-
дентів освітніх  закладів. Починають завжди з мало-
го.  Тобто  йдеться  не  про  одразу  мільйонний  бізнес, 
але  з  нульовим  капіталом,  бо  це  була  б  утопія.  Зде-
більшого учасники програм не зовсім розуміють, як 
оформити  свою  ідею  чи  монетизувати  її,  але  навіть 
спроби можна вважати  успіхом. «Згідно  з  опитуван-
ням, яке ми здійснювали серед випускників програ-
ми,  78%  випускників  хотіли  би  й  далі  розвиватися 
в  напрямі  інноваційного  підприємництва.  Це  хоро-
ший показник того, що в довгостроковій перспективі 
таке  навчання  має  значущий  внесок»,  —  стверджує 
Марія Черевко. Чому це добре — бо на етапі, коли по-
тенційний підприємець є ще студентом, постає бага-
то бар’єрів, які не дадуть йому to think out of the box, 
а місце коворкінгу разом із наставниками й людьми 
зі  схожими  цілями  подолають  страх  бути  «недо-
статньо серйозним» для початку власної справи.

ЯК МОЛОДЬ НАВЧАЄТЬСЯ
Прогресивність  молодих  лідерів  не  тільки  у  форматі 
їхнього навчання, а й у фільтрації  зайвого та чіткому 
розумінні  своїх  потреб.  Те,  що  можуть  називати  не-
форматом,  насправді  є  відмовою  від  застарілих  кано-
нів. Нарешті ми почали усвідомлювати: кількість кре-
дитів  із  конкретного  предмету  в  університеті  ніяк  не 
впливає на те, що ти створюватимеш після його закін-
чення.  Ця  прогресія  потрохи  інтегрується  в  колек-
тивне  підсвідоме  й  на  державному  рівні.  У  лютому 
2020 року було створено додаток «Дія», так звану «дер-
жаву у  смартфоні». Трохи пізніше того  самого місяця 
вийшов «Дія. Бізнес» — безкоштовний сервіс допомоги 
підприємцям  України:  і  професіоналам,  і  новачкам. 
Це  діджиталізація  теоретичних  і  практичних  знань. 
І  хоча  додаток  поки  що  працює  в  тестовому  режимі, 
вже  можна  зробити  певні  висновки.  Є  онлайн-школа, 
доступ  до  консультацій  із  питань  пошуку  інвесторів, 
партнерів  і  фінансової  грамотності.  Найпрактичніша 
річ  на  сайті  —  це  постійно  оновлюваний  дайджест 
можливостей. Це детальне роз’яснення інформації про 
податки, нововведення, приватизацію та оренду держ-
майна,  освітні  заходи  для  підприємців.  Тобто  для 
отримання  бази  знань  або  консультації  з  певного  пи-
тання  тепер  є  ще  одне  державне  альтернативне  дже-
рело.  Якщо  не  всю,  то  чимало  потрібної  інформації 
можна  отримати  у  форматі  онлайн.  І  виявляється  — 
для цього не обов’язково йти на курси чи кудись всту-

пати  або,  на  противагу,  наосліп  пробувати,  наступа-
ючи на граблі.

Але ніхто  не  заперечує  того факту, що  в  ком’юніті 
лідерів  можна  інтегруватись  і  через  спеціалізовані 
виші. Їхні переваги очевидні: чітка структура викладу 
матеріалу, викладацький склад, фільтрація потрібних 
і зайвих знань та навичок. Тобто все, до чого ми звик-
ли  в  закладах  вищої  освіти. Це ще  один плюс —  відо-
мий і добре знаний формат. Це можна проілюструвати 
на прикладі Львівської бізнес-школи LvBS. Навчальні 
програми загалом орієнтовані на людей, які вже мають 
власну  справу  або  досвід  у  підприємництві  та  хочуть 
підвищити  свою  кваліфікацію.  Тут  навчають  уміти 
трансформувати компанію в  разі  неочікуваних  еконо-
мічних поворотів і бути гнучким.

Показово,  що  середній  вік  студентів  на  магістер-
ській  програмі  з  інновацій  і  підприємництва  LvBS  — 
23  роки,  на  магістерській  програмі  з  управління 
персоналом  та  організаційного  розвитку  —  32  роки. 
Найнижчим  є  середній  вік  маркетологів  (MSc  in 
Marketing  Management)  —  22  роки.  Тобто  тенденція 
вступати на навчальні програми спостерігається саме 
серед того вікового діапазону, який відповідає умовно-
му позначенню «молодь».

Це важливий досвід, який насправді не обов’язковий 
у  сучасних  умовах.  Однак  він  якісно  підвищить  кон-
курентоспроможність  підприємства.  Узяти,  до  при-
кладу,  київське  smm-агентство  22nd  floor  agency  та 
його  заснов ницю  Дар’ю  Яблочкіну.  У  листопаді  аген-
ція  святкує  два  роки,  а  серед  клієнтів  є  такі  бренди, 
як Wella й Obag. Цього місяця пані Дар’я пішла на на-
вчання  до  Kmbs  (Києво-Могилянська  бізнес-школа). 
На запитання, що спонукало до такого вибору й чому 
саме бізнес-школа, відповідає, що нарешті досягла того 
рівня  розвитку,  коли  готова  прийняти  серйозні  знан-
ня від авторитетних маркетологів. «Я думаю, що якби 
отримала освіту маркетологині (а я за освітою філоло-
гиня),  це  точно  систематизувало  би  знання  з  марке-
тингу в моїй голові та допомогло з деякими клієнтами 
говорити однією мовою… Можна бути маркетологом за 
освітою, але взагалі не шарити, як це працює і для чого 
ми тут усі зібралися. Тим паче, маркетинг — досить ди-
намічна система, яка швидко змінюється. Тому все має 
працювати в комплексі: освіта й бажання навчатися та 
пізнавати світ», — каже Дар’я Яблочкіна.

Щодо географії, то ми також живемо стереотипами, 
наче для виходу на ринок треба виїжджати за кордон. 
І в процесі набуття академічних знань, і в питанні від-
криття  справи  ми  звикли  говорити  про  країну  мрій 
будь-де, але не вдома. Софія Опацька досить чітко пояс-
нює умови, за яких український молодий підприємець 
волів  би  вивезти  свій  бізнес  за  кордон.  «Виїжджають 
радше  ті,  хто шукає  сприятливої  стартап-екосистеми, 
або  ті,  хто  працює  з  технологіями  (а  такі  бізнеси  зде-
більшого  працюють  на  глобальний  ринок),  або  ж  орі-
єнтовані  на  експорт  компанії.  Але  це  не  означає,  що 
вони мусили виїхати з України, бо тут погано, — вони 
їдуть  тому, що  їхній ринок деінде», — стверджує пані 
Софія.  Тобто  це  боротьба  з  іще  одним  стереотипом, 
який  сформувався на  тлі  загальної невдоволеності  су-
спільства  своїм фінансовим  станом. Загальної,  але не 
повсюдної. В Україні реально вивчити ази й застосову-
вати їх саме тут, хоча, безперечно, усе залежить від кон-
кретної ситуації. А кількість реалізованих ініціатив та 
їхній успіх — найкраща демонстрація істинності таких 
тверджень.
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Анастасія Ярощук

Чому ті, хто досягає успіху, не завжди визнають його

Ціна самоцензури 

Одразу  після  закінчення  університету  Майк  разом  зі 
своїм другом Скоттом відкрив власну справу — без плану 
та досвіду роботи, але й без жодного бажання працювати 
за графіком та носити діловий костюм. Сьогодні в  їхній 
компанії  тисячі  співробітників,  а  програмним  забезпе-
ченням її виробництва користуються мільйони людей на 
планеті.  І  більшість, мабуть, думає, що Майк почувався 
у бізнесі мов риба у воді. Та правда в тому, що йому по-
стійно  здавалось:  йому  просто  пощастило  опинитися 
в  потрібному  місці  і  в  потрібний  час.  Незважаючи  на 
успіх Майкової компанії — а це Atlassian, — він довго не 
міг  визнати, що  запорукою  її  стрімкого  розвитку  стали 
саме його особисті якості та вміння. Це явище відоме як 
«синдром самозванця»,  і  з ним часто стикаються ті,  хто 
міг  би подавати приклад  іншим,  якби не  соромився  ви-
знати свої досягнення.

«Синдром  самозванця»  почали  вивчати  ще  з  кінця 
70-х років минулого століття. Першою про нього загово-
рила клінічна психологиня Полін Роуз Кленс. У книжці 
«Феномен  самозванки:  долаючи  страх, що  супроводжує 
успіх» вона описала власні  спостереження за студентка-
ми, які добре вчились,  але все одно боялись бути відра-
хованими  за  неуспішність.  Кленс  писала:  «Ці жінки  не 
мають відчуття внутрішнього успіху. Вони вважають себе 
«самозванками». Сьогодні ж «синдром самозванця» все 

частіше виявляється у сучасної молоді. Факультет наук 
про  здоров’я  Українського  Католицького  Університету 
провів  дослідження  серед  студентів  навчального  за-
кладу,  щоб  зрозуміти,  скільки  з  них  мають  проблеми 
з  визнанням  власних  досягнень.  Результати  показали, 
що 58% опитаних студентів набрали 56 балів і більше зі 
100 можливих, тобто частково або повністю погодилися 
з  твердженнями, які  вказують на наявність «синдрому 
самозванця».  Опитані  з  вищими  показниками  також 
мали  статистично  вищі  бали  за  шкалами  тривоги,  де-
пресії та дистресу. А такі переживання перешкоджають 
молодим людям ділитися власними ідеями та викорис-
товувати різноманітні кар’єрні можливості.

Психологиня Оксана Яцишин розповіла Тижню, що 
«синдром  самозванця»  не  є  медичним  терміном.  Цей 
синдром притаманний людям,  яких  у  дитинстві  вихову-
вали дуже критично та вимогливо. Як правило вони рос-
ли в умовах знецінення власних здобутків та регулярної 
критики.  Якщо  така  особистість  без  бази  адекватного 
виховання  потрапить  у  нове  для  неї  середовище,  де  ви-
користовуються тоталітарні методи керування підлегли-
ми, а вимоги до роботи завищені, «синдром самозванця» 
у неї посилиться.

«Відчуття «я самозванець» почало так часто спостері-
гатись  серед молоді,  тому що  сучасний  світ  дуже  неста-

ЯК МОЛОДЬ ЗМІНЮЄ
Важливим етапом творення лідерів є комунікація. Але 
не в загальному розумінні — ідеться саме про міжосо-
бистісний зв’язок  із представниками їхньої сфери зай-
нятості.  Сьогодні  в  Україні  багато  клубів  є  платфор-
мами  для  поширення  ідей  і  професійного  зростання 
в комфортних і не обтяжених рамками умовах. Це і JCI 
Ukraine,  Board,  CEO  club  Ukraine  та  їхня  молодіжка 
Young  CEO  Club.  На  останньому  варто  зосередитися 
більше. Це місце  зустрічі людей  зі  схожими досягнен-
нями в підприємництві, які прагнуть не лише спілку-
ватися з колегами, а й народжувати у процесі нові ідеї. 
Новація полягає в форматі інтеракцій. Тобто це обмін 
досвідом  і  перманентне  підвищення  кваліфікації.  Го-
ловним  нюансом  є  те,  що  учасниками  можуть  бути 
лише підприємці до 35 років, які мають власну справу 
й відповідний річний дохід компанії. До того ж участь 
у клубі платна, а те, чи можете ви в ньому залишитися, 
вирішуватиме  відповідна  комісія  за  шість  місяців 
після вступу й після перших зустрічей з  іншими учас-
никами. Навіщо всі ці умови? Задля фільтрування лю-
дей на «своїх»  і «несвоїх». Концепція таких просторів 
полягає в постійній комунікації, адже вона є не лише 
головним  постачальником  ідей,  насамперед  це  хоро-
ших спосіб оцінити конкурентів  і посилити свої пози-

ції з певного питання, на яке не звертав уваги раніше. 
Націленість на комунікацію — характерна риса лідерів 
у новій економіці.

Тренди в підприємництві мінливі. Зі зміною лідерів 
думок  змінюється  також поняття про  те, що  слід  ува-
жати успішною справою. Так можна сказати про кібер-
спорт і його розвиток. Звичайно, річ не лише у ставлен-
ні суспільства до нього, а й в економічних можливостях, 
які насправді диктують умови. У  світовій практиці кі-
берспортивні турніри — один із найвигідніших заходів 
для просування бренду з погляду маркетингу. Кошти, 
які  надходять  у  цей  бізнес,  піднімають  ставки  в  рек-
ламодавців.  Цьогорічний  призовий  фонд  у  турнірі 
The International по Dota 2 побив свій торішній рекорд 
і нині становить понад $34,4 млн, розповідає The Verge. 
У цьому самому турнірі у 2013 році українська команда 
NaVi (Natus Vincere) посіла друге місце  і забрала приз 
у розмірі понад $600 тис. Водночас вітчизняний досвід 
досі не свідчить про повну довіру до кіберспорту. Це по-
гано і для геймінгу, і для інвестицій в економіку країни. 
Кіберспорт  визнали  офіційним  видом  спорту  в  Украї-
ні лише у вересні цього року, і можна передбачити, що 
ставлення суспільства при слові «кіберспортсмен» іще 
довго видаватиме асоціативний ряд із тинейджерською 
забавою лише через молодий вік учасників. 
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Не боятися нового. Так Майк Кеннон Брукс, успішний бізнесмен 
у галузі ІТ, закликає боротись із синдромом самозванця

Факультет наук про здоров’я Українського Католицького Університету 
провів дослідження серед студентів навчального закладу, щоб зрозу-
міти, скільки з них мають проблеми з визнанням власних досягнень. 
Результати показали, що 58% опитаних студентів набрали 56 балів 
і більше зі 100 можливих
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більний. В нашій буденності постійно змінюються трен-
ди,  технології,  актуальність  професій.  Більше  того,  ми 
постійно перебуваємо онлайн в інформаційному просто-
рі, де кожен другий намагається висвітлити  своє життя 
тільки  з  найкращого  боку.  Це  занижує  самооцінку  тих, 
хто не має мільйонів підписників, а відтак таким людям 
складніше  говорити  про  свої  ідеї  та  досягнення  на  за-
гал», — додала Оксана.

Бізнес-коуч  Олексій  Аламів  також  вважає,  що  «син-
дром  самозванця»  стає  наслідком  низької  самооцінки, 
а ще страху стосовно того, що подумають інші. Він наво-
дить такий приклад: «Уявімо хлопця, який щойно досяг 
хорошого результату на роботі. Через низьку самооцінку 
він не може присвоїти досягнення собі, тому максималь-
но  занижуватиме  свій  внесок  у  результат.  Далі  у  нього 
вмикається  страх  оцінки  інших  людей.  Хлопець  думає: 
якщо сказати, що я молодець і результату досягнуто зав-
дяки мені, незрозуміло, як відреагують інші. Він вважає, 
що  претендує  на  надмірну  увагу  до  своєї  персони.  І  по-
чинає  уявляти, що  станеться.  Справді,  хтось  скаже:  так, 
хлопець молодець, хтось почне сперечатись, що його вне-
сок був не такий вже і значний, а хтось просто почне за-
здрити — це моделі поведінки людей, які спостерігають 
за  успіхом  інших.  Сам  хлопець  бачив  їх  роками,  і  вони 
сформували у його голові причинно-наслідковий зв’язок: 
якщо сказати собі та іншим, що я молодець, це до добра 
не доведе. Він не дозволяє собі прийняти свій успіх, тож 
починає  вважати,  що  результати  отримані  з  будь-якої 
причини, тільки не завдяки йому. І це все під соусом по-

стійного порівняння  себе  з  іншими. Завжди знайдеться 
хтось швидший, крутіший і привабливіший. Перед його 
очима —  постійна  картина,  де  він  на  п’єдесталі  на  пер-
шому місці з кубком у руках, а з натовпу кричать «Само-
званець!». Тому він обирає стратегію черепахи — залізти 
в панцир і не висовуватись».

Таким хлопцем був  і  вже згаданий Майк, Майк Кен-
нон  Брукс.  У  нього  розвинувся  «синдром  самозванця», 
тому що компанія, яку він заснував із другом без жодно-
го досвіду, стала успішною. Він почав працювати з Tesla, 
SpaceX, NASA, Airbnb, але все одно постійно мав відчут-
тя, що йому щось зійшло з рук. Ніби він досяг успіху не 
власними  силами,  а  вкрав  чуже  визнання  і  досі  дивом 
уникнув за це покарання. А коли про це врешті-решт здо-
гадаються  інші, то відберуть у нього бізнес,  і йому зали-
шатиметься просто змиритись із цим.

Цього року Майк виступав на TedX. У своєму виступі 
він зазначив, що добре зрозумів, звідки у нього «синдром 
самозванця»: найчастіше він виявляється тоді, коли від-
буваються нові для нього ситуації, в яких він не знає, що 
робити.  Але  насправді  навіть  дуже  успішні  люди  стика-
ються з чимось вперше і сприймають це просто як новий 
досвід та можливість дізнатись щось нове.

Більшість читачів уперше дізнаються ім’я Майка з цієї 
статті.  Все  тому, що  «синдром  самозванця»  не  дозволяв 
йому розповідати про свій успіх іншим, ділитись та моти-
вувати сучасників власним прикладом.  І  таких, як Майк, 
багато. Якщо поцікавитись у наших батьків чи бабусь із ді-
дусями, кого вони вважали лідером, найімовірніше, мож-
на  буде  почути  імена  видатних  письменників,  політиків, 
або  ж  музикантів  чи  акторів  кіно,  які  відомі  й  нам.  Все 
тому, що в минулому митці більше намагались створюва-
ти щось унікальне та, працюючи в одному стилі, вчилися 
відрізнятись  один  від  одного.  Наприклад,  Scorpions  та 
KISS — рок-гурти, які розвивались в одному часі. Їх слуха-
ють і досі, і нікому б на думку не спало їх сплутати. Якщо ж 
запитати теперішніх підлітків,  хто викликає у них захоп-
лення, то можна почути навіть не імена, а ніки і з соціаль-
них мереж популярних блогерів. Безумовно, іноді в блогах 
можна натрапити на  дуже цікаву  інформацію:  дізнатись 

більше про інші країни, надихнутись досвідом автора або 
поцікавитись експертною думкою у якійсь сфері. Та біль-
шість блогерів не надто докладають зусиль, аби створюва-
ти для підписників корисний контент. Для популярності 
вистачає  однотипних  танців  на  камеру  та  регулярної  по-
дачі картинок «ідеального» життя в щоденний ефір.

Нове покоління все частіше замикається у собі та по-
ринає  в  інтернет,  не  замислюючись, що  кожен  із  нас — 
продукт свого оточення. Якщо молодь почне фільтрувати 
свої підписки в  соціальних мережах  та  коло  спілкувань, 
надаючи перевагу тим, хто надихає та вміє цінувати до-
сягнення  інших —  тоді життя  стане  яскравішим.  І мож-
на буде, не  соромлячись, нарешті поділитись своїми до-
сягненнями та ідеями, яких, можливо, саме зараз бракує 
світу. 



Спільнота змін

Волонтерство — потужний механізм, який не тільки 
мобілізує  суспільство  у  скрутних  ситуаціях, 
а  й  сприяє  досягненню  національних  цілей.  Укра-
їнці  високо  цінують  волонтерів.  Довіра  до  них, 
згідно  з  опитуванням,  проведеним  соціологічною 
групою «Рейтинг» 19–22 жовтня 2019 року, найвища 
в  українському  суспільстві  —  69%  респондентів  за-
значили, що довіряють волонтерам. Приблизно 23% 
українців,  опитаних  у  рамках  дослідження  про-
грами  розвитку  ООН,  мали  волонтерський  досвід. 
Цей  показник  аналогічний  середньому  по  країнах 
Європейського  Союзу.  Проте  відсоток  молодих  лю-
дей, які займаються волонтерством, в Україні лиша-
ється доволі низьким. Відвідування центрів для мо-
лоді  та  волонтерство  є  найменш  популярними  ви-
дами  дозвілля  серед  молодих  українців.  Згідно 
з  дослідженням,  присвяченим  представникам  так 
званого покоління Z, 80% української молоді ніколи 
не були залучені у волонтерство.

Яку саме сферу для волонтерської діяльності об-
рати, залежить від уподобань людини. Це може бути 
допомога  українським  військовим,  бездомним,  лі-
карням, культурно-освітнім проєктам тощо. У який 
саме  спосіб  допомагати,  теж  залежатиме  передусім 
від  побажань  самої  людини.  Можна  працювати  фі-
зично,  а  можна  писати  контент  для  соцмереж  чи 
матеріали для медіа, фотографувати чи допомагати 
з  IT.  На  думку  засновника  мережі  колівінгів  «Віль-
ний» (колівінг — це формат проживання, коли різні 
люди  проживають  в  одному  місці  та  розвиваються 
разом.  —  Ред.)  Георгія  Дехтяренка,  саме  це  є  при-
чиною  вважати,  що  волонтерство  розвиває  креа-
тивність:  «Кожен  може  знайти  собі  сферу,  де  може 
реалізуватися».

Якщо  ж  не  вдається  знайти  близький  для  себе 
волонтерський  проєкт,  можна  створити  власний. 
Наприклад, на рівні школи, університету чи органі-
зації.  За  словами  Георгія  Дехтяренка,  свій  перший 
волонтерський  проєкт  він  створив  ще  в  шкільні 
роки. Щойно розпочалася російсько-українська вій-
на,  Георгій,  на  той  момент  десятикласник,  органі-
зував пересилання книг  із різних куточків України 
у Слов’янськ.

Важливим  осередком  розвитку  волонтерства  се-
ред  молоді  в  Україні  є  молодіжні  центри.  З  просу-
ванням  реформи  децентралізації  такі  центри  поча-
ли з’являтися навіть у районних центрах  і  селищах. 
Це робить  волонтерство доступним по  всій Україні. 
З  такого молодіжного центру розпочала свій волон-
терський шлях Уляна Кашепа з Луцька. У місті діють 
три  молодіжні  центри,  які  в  різний  спосіб  розвива-
ють  волонтерство.  Спершу  Уляна  відвідувала  події 
Молодіжного центру Волині. Це її так захопило, що 
вона створила власний проєкт «EnglishOK», а згодом 

Як участь молоді у волонтерській активності сприяє розвитку лідерства

Антоніна Андрійчук

Об’єднати країну. Волонтерські ініціативи, як от «Будуємо Україну 
разом», неабияк сприяють налагодженню діалогу між молодими 
людьми з різних регіонів 
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долучилась  до  організації  понад  50  волонтерських 
проєктів. Окрім  того,  Уляна  понад  рік  пропрацюва-
ла  виконавчою  директоркою  Молодіжного  центру 
Волині.

Волонтери  не  провадять  свою  діяльність  само-
тужки.  Так  чи  інакше  вони  взаємодіють  із  одно-
думцями по всій Україні. Це відчуття  спільних цін-
ностей  та  згуртованості  ламає  бар’єри  і  допомагає 
долати поширені  стереотипи про ментальну прірву 
між мешканцями різних регіонів України.

Часто  організатори  волонтерських  проєктів  сві-
домо відбирають на свої  заходи учасників  із різних 
куточків України. Яскравий приклад такого явища — 
волонтерський  рух  «Будуємо Україну  разом»  (БУР). 
Цей рух виник у 2014 році з метою відновити будин-
ки, знищені війною на Сході України. Разом із зруй-
нованими  будівлями  він  відновлює  і  взаємну  дові-
ру  українців.  Люди  з  Харкова,  Луцька,  Луганська 
і Львова в  одному місці  творять щось  спільне. А ра-
зом із цим розважаються, ходять на екскурсії і вчать-
ся. Георгій Дехтяренко, який вперше волонтерив на 
БУР-таборі у Лисичанську, а потім і сам долучався до 
організації  таборів,  зауважує, що  саме  це  його  най-
більше мотивувало. «У мене стався злам очікувань: 
ого, тут люди зі Сходу і Заходу. О боже, тут і Одеса є, 
і Закарпаття! І ми всі в Лисичанську ремонтуємо бу-
динок, зруйнований вибухом. Волонтерство зшиває 
Україну», — говорить Георгій.

По  всій  Україні  також  діє  волонтерська  мережа 
під назвою «Українська Волонтерська Служба». Одна 
з її засновників 25-річна Анна Бондаренко. Разом із 
командою  однодумців  вона  виявила,  що  в  Україні 
існує  чимало  волонтерських  команд,  благодійних 
фондів  та  громадських  організацій,  які  змінюють 
світ на краще, проте часто про них та їхню діяльність 
дуже  мало  відомо широкому  загалу.  З  іншого  боку, 
багато молодих людей шукають можливості робити 
щось корисне, але не завжди знають, із чого почати, 
куди прийти та як знайти організацію до душі. Тож 
завдяки цій мережі волонтери з усієї України дізна-
ються  більше  одне  про  одного,  про  виклики  та  по-
треби в різних регіонах та про те, що їх об’єднує.

І  таких  волонтерських  проєктів,  які  єднають 
молодь  по  всій  Україні,  чимало.  Завдяки  злагодже-
ній  співпраці  та  здоровій  конкуренції  ці  проєкти 
розвиваються  та  вибудовують  взаємну  довіру  між 
українцями.

Волонтерство  дає  можливість  спробувати  себе 
у різних видах діяльності  і розвинути «м’які навич-
ки»,  тобто  ті, що пов’язані  з  емоційним  інтелектом, 
а  не фаховими  знаннями. Це  досвід,  який  стає  для 
багатьох  стартовою сходинкою у кар’єрному розвит-
ку. А ще це можливість налагодити контакти з вели-
кою кількістю людей.

Чимало молодих волонтерів згодом  ідуть працю-
вати в політику та громадський сектор. Це й не див-
но: найчастіше вони вже мають релевантний досвід, 
добре  розвинені  лідерські  якості  і  не  бояться  від-
повідальності.  Маючи  досвід  волонтерства,  молоді 
люди діють уже більш впевнено і сміливо у політиці 
чи  громадських організаціях. Вони бачать, що саме 
слід  змінювати  на  краще,  і  творять  зміни  у  своїх 
громадах. Сектор волонтерства допомагає побачити 
ширшу картину.

А  крім  того,  як  пояснює  Уляна  Кашепа:  «Волон-
терство — це набивання шишок. У тебе будуть нега-

тивні моменти, коли ти десь «налажаєш» і доведеть-
ся  відповідати  за  це  перед  своєю  командою  і  перед 
учасниками  проєкту.  Це  допомагає  усвідомити,  що 
будь-яка твоя дія має наслідок».

Досвід  участі  у  волонтерських  проєктах  допоміг 
Георгію  Дехтяренку  реалізувати  власні  ініціативи 
в  майбутньому.  «Гуртожиток  став  для  мене  місцем 
боротьби з собою. Одного разу я «вивіз» на БУР усіх 
сусідів  по  кімнаті  в  гуртожитку..  Ми  всі  поїхали 
у Рівненську область,  і це було прекрасно. Я змінив 
цілу кімнату», — згадує Георгій.

Але  оскільки  гуртожиток  —  велика  установа, 
Георгій  розумів,  що  змінити  її  повністю  непросто. 
Разом  зі  своїм  другом  Іваном  він  захотів  створити 
середовище,  де  були  б  усі  умови  для  комфортного 
життя та розвитку. Так і виникла мережа колівінгів 
«Вільний». Як пояснюють  творці  ідеї,  колівінг — це 
місце,  де не  лише комфортно жити,  а  й не  соромно 
бути  собою.  Тут  всі  відкриті  й  можуть  підтримати 
одне  одного. Щоб  оселитися  в  колівінгу,  треба  про-
йти відбір: розповісти про мотивацію свого рішення 
та про свою найбільшу перемогу.

Молоді  волонтери-активісти  переконані:  щоб 
залучити  до  такої  діяльності  більше  молодих  лю-
дей, треба більше говорити про неї, а також вдоско-
налювати  її,  робити  більш  фаховою.  Задля  цього 
волонтерські  рухи  створюють  навчальні  проєкти 
для  своїх  учасників.  Так,  «Будуємо  Україну  разом» 
втілює  проєкт  «BUR.LAB». Це  навчальна  програма, 
яка сприяє створенню проєктів у сфері громадської 
діяльності  та  підприємництва.  Учасники  протягом 
року  можуть  отримати  фінансування  та  підтримку 
в  розробці  та  реалізації  своїх  проєктів  та  ініціатив. 
А  одна  з  найбільших  навчальних  програм  «Україн-
ської Волонтерської Служби» має назву «Агенти Во-
лонтерства». Це річний освітній курс, протягом яко-
го волонтери з різних обласних центрів розвивають 
навички  лідерства  для  підтримки  волонтерських 
проєктів у своїх містах.

Та  щоб  потрапити  у  волонтерський  рух,  треба 
спершу про нього дізнатися. А це не так уже й прос-
то. Молодіжний волонтерський рух усе ще лишаєть-
ся доволі закритим і маловідомим широкому загалу. 
На  думку  Уляни  Кашепи,  активніша  підтримка  та 
ширше інформування про волонтерські можливості 
зробили б волонтерську діяльність більш видимою.

«Багато  хто  з  батьків  знає  про  те,  що  їхня  дити-
на може долучитися до Пласту, але про те, що мож-
на долучитися до волонтерської діяльності — ні. Не 
факт, що більшість узагалі має цілісне уявлення про 
те, що таке волонтерство», — міркує Уляна.

Участь  у  волонтерстві  сприяє  зростанню відпові-
дальності та формує лідерів. Тож що більше молоді 
займатиметься  такою діяльністю,  то  більше шансів 
сформувати  міцний  пул  активістів.  А  щоб  забезпе-
чити  тяглість  цього  процесу,  слід  активно  навчати 
волонтерству і популяризувати його. 
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Від «хуліганів» до героїв 

21 січня 2014 року — день, коли після сутичок і втрат на ву-
лиці  Грушевського  в  Києві  українські  фанатські  угрупо-
вання    вирішили об’єднатися навколо  спільної мети —  за-
хисту  співгромадян.  Такого  роду  подія  сталася  вперше  за 
часи незалежності України, та й на загальноєвропейському 
рівні подібні приклади знайти важко. Націоналістична іде-
ологія  ультрас все ж взяла  гору над  іншими «навколофут-
больними»  (і  не  тільки)  речами.  Знайомі  усім  «хулігани» 
раптово  перетворилися  на  передову  силу  Майдану  у  бо-
ротьбі з «Беркутом» та тітушками. «Ми виходимо не за те, 
щоб нас взяли до Євросоюзу, не за Юлю, Віталіка, Арсенія 
й Олежку,  не  проти Росії. Ми  виходимо  за  киян,  за  наше 
місто, за нашу країну, за нашу честь», — пояснили тоді київ-
ські ультрас на своїй сторінці.

22  лютого  2014  року  за  ініціативою  київських  ультрас 
було оголошено загальне перемир’я між українськими фа-
натськими  угрупованнями.  Вболівальники клубів Прем’єр-
ліги,  Першої  ліги,  а  також  багатьох  аматорських  команд 
фактично припинили будь-яку ворожнечу і розставили пра-
вильні пріоритети. «…Продовжувати будь-які конфронтації 
у фанатському середовищі в даний момент — злочин проти 

світлого майбутнього України»,  «Від Луганська до Карпат 
фанат фанату — друг і брат», — повідомив офіційний портал 
фанатського руху України.

Футбольні фанати — доволі мобільна соціальна група. 
Вони багато подорожують зі своїми командами, бачили 
різні регіони України та європейські стадіони. Саме їхні 
марші  з  відомою «кричалкою» про Путіна  та  інші поді-
бні акції навесні 2014-го стали символом єднання країни. 
Хоча в  самому середовищі свою роль нерідко оцінюють 
скромніше. На думку ж одного з лідерів фанатського руху 
«Динамо» — Олексія «Декстера», який дав Тижню свій 
коментар, поведінку фанатів можна пояснити простіше. 
За його словами, «людей молодого віку більше цікавлять 
пригоди  і  веселе  проведення  часу,  внаслідок  чого  вони 
і  вийшли на Майдан — подивитися, що  буде. Ця  ситуа-
ція за чотири роки обросла міфами, легендами, хоча на-
справді все простіше. Тому оце  ідеалізування людей, як 
на  мене,  сьогодні  недоречне.  Недостатньо  часу  минуло 
для цього».

2 травня того самого року українські вболівальники фут-
больних клубів «Чорноморець» та «Металіст» як прибічни-

Футбольні фанати, які до війни ворогували, нині стали прикладом єднання  
для багатьох «дорослих» патріотичних рухів 

Роман Турин 
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ки Євромайдану виступили проти «антимайданівців» в Оде-
сі. Вони були на передовій тамтешніх вуличних боїв, коли 
міліція або не робила нічого, або прямо співпрацювала з се-
паратистами. Фанати стали найактивнішим угрупованням  
з боку «майданівців» і змогли підкреслити свою єдність (по-
дії відбувалися під час і після футбольного матчу між двома 
командами) та рішучу проукраїнську позицію.

До  сьогодні  у  «динамівських  серцях»  існує  практика 
допомоги  дитячим  будинкам  та  реабілітаційним  центрам. 
Водночас  більшість  коштів  ультрас  ідуть  на  допомогу  вій-
ськовим.  Чимало  «хуліганів»  свідомо  воюють  проти  Росії 
у  батальйонах  «Азов»,  «Айдар»,  «Дніпро-1»  та  «Донбас». 
Колишні вороги стали побратимами і, за їхніми ж словами, 
планують спершу розібратися з ворогом на Сході, а вже по-
тім вирішувати свої міжфанатські футбольні питання.

Ще однією показовою  ситуацією,  в  якій  брали  актив-
ну  участь  ультрас,  була  справа  Сергія  Стерненка.  Гро-
мадському активісту та екскерівнику одеського «Правого 
сектора» СБУ висунула підозру  в  скоєнні  умисного  вбив-
ства. Протягом  2018  року  на  нього  тричі  здійснювалися 
збройні напади. На  звернення  активіста  в поліцію після 
перших  двох  випадків  він  отримав  відмову  в  реєстрації 
заяви нібито в зв’язку з «відсутністю загрози життю». Під 
час третього замаху Стерненко, діючи в межах необхідної 
самооборони,  смертельно  поранив  одного  з  нападників, 
внаслідок чого був взятий під варту за підозрою у вчинен-
ні умисного вбивства. Цей випадок викликав великий су-
спільний резонанс, і ультрас були одними з тих, хто не зміг 
стояти осторонь. Активна участь футбольних фанів вкотре 
відкрила  українцям  очі  на  систему  українського  «право-
суддя». Вони показали себе як рушійна сила не лише на 
футбольних матчах, а й у суспільно важливих речах. Звер-
таючи увагу преси на відверті неузгодженості у проведен-
ні слідства гаслом «Відстоїмо своє право на самооборону!», 
фанати долучилися спершу до інформаційної війни, а зго-
дом і до масових мітингів та протестів. Ці події ще раз за-
свідчили: ультрас сьогодні — це дещо більше, ніж просто 
вболівальники-фанати.

Фанатські рухи приваблюють молодих людей із багатьох 
причин. Перш за все це пов’язано із середовищем та атмо-
сферою в цих колективах. Не в багатьох місцях є можливість 
вільно, голосно, а головне — колективно покричати, підтри-
мати спільну ідею, заспівати пісеньку про Путіна та просто 
виплеснути свої емоції. Разом із тим це специфічна, проте 
можливість бути почутими, що важливо для молоді.

Ще  одним  фактором  привабливості  фанатського  руху 
для молодих людей  є можливість  бути на рівні  з  іншими. 
У  цих  угрупованнях  лідерство  є  умовним,  адже  рішення 
приймає весь колектив. Як наслідок, кожен може «приміря-
ти» на себе роль лідера.

Своєрідну  боротьбу  між  вболівальниками  можна  по-
бачити на стінах у вигляді графіті. Одним  із  ініціаторів та 
активним  учасником цього  руху  є  якраз Олексій. На його 
думку,  однією  з  цілей  цієї  субкультури  є  спроба  довести, 
що «твоя» група краща за «іншу». «Власне, це змушує лю-
дей гуртуватися навколо якоїсь ідеї, навіть найбезглуздішої. 
Важливими є самореалізація, доведення своєї переваги над 
іншими, самоствердження. До того ж фанатський рух — це 
завжди пригоди. Пригоди означають емоції, яких у нашій 
субкультурі не бракує. Усе це приваблює молодь», — зазна-
чає Олексій.

Сьогодні фанати також є поборниками здорового спосо-
бу життя. На секторі та загалом у середовищі вболівальників 
категорично заборонено палити, вживати алкоголь чи нар-
котичні  засоби.  Також для фанатів  часто  організовуються 
спортивні тренування, змагання та турніри. Ці речі, окрім 

того що пропагують здоровий спосіб життя, ще й розвива-
ють  серед молоді  дисципліну,  повагу  і  розуміння  того,  як 
варто поводитися у відповідних місцях.

Може  скластися  враження, що  ультрас —  інтелігентне 
і  показове  середовище,  яке  здатне  самостійно  формувати 
лідерів.  Втім,  це  лише частина правди. Стартаперів  та  біз-
несменів  воно  не  виховає,  проте  свідомих  громадян,  гро-
мадських активістів, волонтерів, майбутніх солдат — цілком 
можливо.  На  думку  Андрія  (ім’я  змінене),  одного  з  пред-
ставників львівського руху «Завжди вірні», саме «ідеологіч-
не виховання та атмосфера на фанатському секторі відіграє 
в цьому ключову роль. Через це від  самого початку війни 
багато наших хлопців пішли на фронт боронити українську 
землю.  Футбольні  фанати  є  кузнею  справжніх  патріотів, 
оскільки ці люди заради ідеї та переконань готові на все. Це 
люди, які йдуть за покликом свого серця та сумління, а не 
вигоди  чи  грошей.  Також  через  безкорисливість  та  відда-
ність, які є ключовими факторами для успішної громадської 
діяльності,  з  середовища  футбольних  фанатів  часто  вихо-
дять хороші громадські активісти і не тільки».

За останні роки ставлення до ультрас в українському су-
спільстві різко змінилося. Якщо раніше в них більше вбача-
ли загрозу, то нині вони асоціюються з таким собі «добром із 
кулаками», яке є необхідністю в країні, що веде війну проти 
зовнішньої агресії.

Чи  означає  це,  що  ультрас  «схаменулися»,  встали  на 
шлях доброти та правди і більше не з’ясовуватимуть стосун-
ки між собою, не вандалитимуть, не вивішуватимуть расист-
ські банери та не отримуватимуть штрафів від УЄФА? У це 
не надто віриться. Ця субкультура, яка сьогодні стала доволі 
масовою  і  заручилася  підтримкою  української  молоді,  не 
була б тим, чим є сьогодні, якби не існувало того, з чого все 
почалося. «Once a hooligan, always a hooligan».

Говорячи  об’єктивно,  рядовому  вболівальнику  було 
важко якось підтримувати витівки ультрас. Найчастіше ці 
дії були занадто радикальними, адже все ж небагато людей 
толерують  ксенофобські  чи  расистські  гасла,  штрафи  для 
ФФУ, вандалізм, бійки та, як наслідок — порожні стадіони 
(у зв’язку із санкціями). Тому ідеалізація тут теж зайва. На-
віть Олексій це визнає, констатуючи, що «фанатський рух 
дуже неоднорідний».

Враховуючи нинішню  ситуацію  з  COVID-19,  не можна 
впевнено  сказати, чим буде рух  ультрас  завтра.  Існує ймо-
вірність, що  коли це  все ж  закінчиться,  вболівальники  за-
хочуть «відігратися» за всі попередні роки. Андрій сумніва-
ється, що пандемія принесе відчутні зміни, адже «тимчасові 
обмеження  не  здатні  зіпсувати  репутацію  та  самобутність 
руху». Олексій навпаки має підозру та побоювання, що «че-
рез COVID, а також інші речі, впроваджені чиновниками та 
футбольними  функціонерами  під  прикриттям  карантину, 
не факт, що людям все ще буде цікавий футбол». Незрозу-
міло також, якою буде розстановка сил та чи існуватимуть 
фанатські  коаліції,  оскільки  наразі  найбільші  з  них  («Ди-
намо», «Дніпро» та «Карпати» з одного боку та «Шахтар», 
«Чорноморець» та «Металіст» із іншого) розпалися. Однак 
на вуличних протестах у Києві фанати не пасуть задніх. Фа-
єри досі в моді. 
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Передумова демократії

Якби всі українці з інвалідністю оселилися разом, то їм 
не вистачило би і трьох міст із населенням, як у Львові чи 
в Запоріжжі. За даними Пенсійного фонду,  близько 6% 
громадян  України  мають  інвалідність  (2 240 955  осіб). 
Тож не допускаючи цих людей до щоденного соціального 
життя  країни,  суспільство  дискримінує  значну  частину 
співвітчизників.

У радянській  системі,  попри  задекларовану рівність, 
люди з інвалідністю почувалися зайвими. У кризові 90-ті 
про цю категорію населення теж воліли не згадувати. Од-
нак  мірою  того,  як  Україна  просувається шляхом  євро-
пейської  інтеграції,  питання  інклюзивності  стає  дедалі 
актуальнішим. Це одне з тих завдань, над яким працюва-
тиме нинішнє молоде покоління українців.

Інклюзія  є  невирішеною  соціальною  проблемою. 
Адже  для  того  щоб  включати  у  щоденне  життя  людей 
з інвалідністю, про це треба говорити, а це незручно. Ми 
досі переважно уникаємо дивитися в очі людям на візку. 
Та  і  просто  помічати,  пасивно  толерувати  недостатньо. 
Від  такого  сприйняття  не  з’являються  нові  пандуси,  не 
видаються  інструкції  шрифтом  Брайля  і  не  встановлю-
ються додаткові поручні у транспорті.

Навіть коли люди з  інвалідністю самі виявляють ак-
тивність, суспільство не завжди йде їм назустріч. «Я при-
ходила  на  співбесіду,  мені  казали, що  дадуть  відповідь 
пізніше. Мене починали ігнорувати. Я далі писала. І мені 
починали  пояснювати:  мовляв,  вони  не  знали,  як  ко-
ректно мені відмовити. Та відмовте так, як відмовляєте 
іншим людям!» — ділиться своїм досвідом Соня Зубова. 
Вона волонтерка, студентка і має набуті вади опорно-ру-
хової системи. Навряд чи ті потенційні працедавці хотіли 
дискримінувати Соню. Але  ігноруючи  її,  саме  так  і  зро-
били. Нові  способи  ведення  бізнесу,  нові  підходи  до на-
бору персоналу, нові суспільно орієнтовані цілі — все це 
рішення, які можуть зробити інклюзію реальною і буден-
ною.  «Цікавтесь,  але не нав’язуйте  свою допомогу — це 
завжди найкраща стратегія», — радить Соня.

Люди з інвалідністю можуть бути вам приємними, 
а  можуть  вас  дратувати. Можуть  мати  почуття  гумо-
ру, а можуть оповідати недоречні чи вульгарні жарти. 
Можуть підходити для певної посади або ні. І в цьому 
вся суть. Звичайні особистісні, людські характеристи-
ки  важливіші  за  візки. Людей  з  інвалідністю можна 
любити  і  можна  з  ними  сваритися  не  тому, що  вони 
«особливі», а тому, що саме так ми поводимося з усіма 
іншими.

Заступниця  голови  благодійного  фонду  «Галицька 
Фундація»  Софія  Крушельницька  переконана,  що  реа-
лізувати інклюзію як буденну практику здатна саме мо-
лодь.  «Дітей  з  інвалідністю  у  нас  було  заведено  ховати 
від сторонніх очей. Люди старшого віку не були привчені 
до того, щоб бачити таку людину поряд в громадському 
транспорті  чи  тим  паче  працювати,  жити  з  нею.  Тому 
молоді зараз більше пощастило. Ми маємо доступ до ін-
формації,  розуміємо важливість  волонтерства  і  соціаль-
них послуг. Люди зараз відкритіші  і мають можливість 
витрачати свій час і думати про щось, окрім базових по-
треб». Але формування звички потребує часу. Виховуючи 
дітей, ми творимо такий світ, у якому хочемо жити. Софія 
Крушельницька наполягає, що для початку варто хоча б 
не проєктувати прогалини свого виховання на дітей, не 
дати виникнути у них думці, що інакший — означає пога-
ний. «Дітям, які навчаються поряд із дітьми з аутизмом, 
синдромом Дауна чи ДЦП, навіть пояснювати нічого не 
треба. Вони не уявляють, що цю дитину можна не люби-
ти чи уникати через те, що вона трохи відрізняється від 
тебе».

Перебування там, де  інакшість не  забороняється, не 
лише  дозволить  дітям  звикнути  до  різноманітності  сві-
ту. Це також допоможе їм не сумніватися в тому, що світ 
сприйме  їхні  власні  особливості,  бажання  і  схильності. 
Соня Зубова часто стикається з тим, що діти виявляють 
до  неї  цікавість:  «На  мене  дуже  часто  звертають  увагу 
діти.  Вони  не  розуміють,  чому  дівчинка  іде  з  якимись 
палками і дивно переставляє ноги. Вони часто питають 
у батьків або дивляться на мене. Можуть іноді й мене спи-
тати. Батьки дуже часто їх смикають, кажуть не дивитися. 
Не хочуть, щоб я соромилась, або не хочуть дітей до того 
підпускати». Для дітей нормально те, чого ми ніяк не на-
вчимося. Діти й без нас  знають, що можуть цікавитися 
людьми,  які  поряд.  Вони  знають,  що  якщо  відмінність 
очевидна, то на це можна звернути увагу. Наша роль як 
дорослих полягає в тому, щоб допомогти їм по-здоровому 
і без образ пізнавати те, що викликає цікавість.

Ключовою властивістю суспільства є взаємини, які ре-
алізовують  потреби  кожної  особи,  вони  є  ознакою  демо-
кратичного суспільства. Тож суспільство не є повноцінним, 
якщо ігнорує потреби значної своєї частини. Але очевидно, 
що дуже мало людей захотіли би робити зайві дії і доклада-
ти зусиль для того, щоб постійно допомагати тим, хто цього 
потребує. Тому взаємодія різних верств населення поєдна-
на з користю для всіх.

«Будь-яка тема, яку ми замовчуємо і табуюємо, пізні-
ше  стає  проблемою для цілого  суспільства.  І  через  пев-
ний час ми отримуємо людей з інвалідністю, які могли би 
працювати, але вони не розвиваються, не працюють, не 
платять  податки  і  потребують  забезпечення»,  —  гово-
рить  Софія  Крушельницька.  Коли  ми  уникаємо  теми 
інвалідності,  уникаємо людей — ми докладаємо зусиль. 
Як  і  коли  платимо  податки.  Відповідно,  наші  зусилля 
просто потребують іншого спрямування. Замість «як би 

Інклюзія не є потребою виключно окремих соціальних груп, вона необхідна усьому 
суспільству, яке прагне якісних трансформацій  

Ірина Ямборська 

УНИКАЮЧИ ЛЮДЕЙ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ, МИ ВТРАЧАЄМО ДВА МІЛЬЙОНИ 
ПОТЕНЦІЙНО ЦІКАВИХ, КРЕАТИВНИХ, ВИНАХІДЛИВИХ ОСОБИСТОСТЕЙ. 
УНИКАЮЧИ КОГОСЬ ЧЕРЕЗ МИЛИЦІ, ВІЗОК ЧИ ОКУЛЯРИ, МИ ВТРАЧАЄМО 
ТИХ, ХТО МІГ БИ БУТИ ДЛЯ НАС ДРУГОМ, КОЛЕГОЮ, КОХАНОЮ. ТИМ, ХТО 
МОГЛИ БИ ЗМІНИТИ НАШЕ ЖИТТЯ, А ВОДНОЧАС — І НАШЕ СУСПІЛЬСТВО
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так зробити, щоб не довелося  говорити  із Сонею на ми-
лицях?» можна подумати «о, Соня! Піду привітаюсь». Ми 
всі потребуємо затишного середовища, в якому більшість 
процесів налагоджено. Один із таких — процес взаємодії, 
який ні для кого не робить винятків.

Або ж можна уявити собі  ідеальний світ, де людей з 
інвалідністю не лише залучають до суспільних процесів, 
до всіх інших, а ще й потребують.

«Можна використати  інші підходи до якихось  буден-
них речей, подивитись на них під іншим кутом. Це класно 
в будь-якому бізнесі. У будь-яких сферах досвід різних ка-
тегорій людей дуже важливий», — зауважує Соня Зубова. 
Наприклад, ви заходите на сайт із пошуку роботи і бачи-
те там: «Шукаємо людину із вадами слуху та зору задля 
покращення  тактильних  відчуттів  від  продукту».  Або: 
«Компанія,  яка  формує  повідомлення  для  інопланетян, 
шукає людину, яка володіє мовою жестів  і читає шриф-
том Брайля. До ваших обов’язків належатиме формуван-

ня універсального повідомлення, яке можна сприймати 
через різні органи чуттів».  І це все також  інклюзія, хоч 
і наразі утопічна.

Є притча про те, як сліпці вивчали слона. Хтось тор-
кався лише хобота і казав, що слон схожий на змію. Хтось 
торкався вуха і казав, що слон плаский. Хтось намагався 
підняти ногу  тварини  і  казав, що  слон  схожий на коло-
ну. Сьогодні наше суспільство — мов сліпець, який торка-
ється слона лише з одного боку. Ми повністю переконані, 
що  інклюзія  потрібна  лише  людям  з  інвалідністю. Ми 
живемо з уявленням, що повинні докладати зусиль, щоб 
таким людям було легше. Але це зовсім не повна картина. 
«Слон» багатогранний. Уникаючи людей із інвалідністю, 
ми втрачаємо два мільйони потенційно цікавих, креатив-
них, винахідливих особистостей. Уникаючи когось через 
милиці, візок чи окуляри, ми втрачаємо тих, хто міг би 
бути для нас другом, колегою, коханою. Тим, хто могли би 
змінити наше життя, а водночас — і наше суспільство. 
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Вмерти за життя

За  даними  опитування  Української  Гельсінської  спілки 
з прав людини (УГСПЛ), станом на 2019 рік 84% українців 
вважали напади на громадських активістів серйозною проб-
лемою, а 77% оцінювали їх як небезпеку. Водночас ні на міс-
цевому, ні на регіональному рівнях не існує програм, які пе-
редбачають заходи безпеки для правозахисників. Частково 
такою можна вважати Національну стратегію у сфері прав 
людини (від 2015 року), оскільки вона опосередковано зачі-
пає  питання  створення  сприятливих  умов  для  активізму. 
Однак  вона  не  працює.  В  Україні  зберігається  тенденція 
тиску на правозахисників. За червень–вересень 2020 року 
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини 
(УМДПЛ)  зафіксувала  27  окремих  інцидентів  перешко-
джання  діяльності  активістів.  Найбільше  таких  випадків 
відбулося в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Харківській об-
ласті, а також Запоріжжі.

Поки активісти борються проти вирубування лісів, неза-
конних забудов та корупції, держава не захищає їхні права. 
Дві найгучніші справи про напади на активістів — Катерину 
Гандзюк та Сергія Стерненка — ілюструють, як місцеві еліти 
не без допомоги правоохоронних органів можуть відібрати 
право на життя та самозахист.

Активістка  Катерина  Гандзюк  померла  4  листопада 
2018  року  від  хімічних  опіків  із  ураженням  30–39%  тіла. 
На Гандзюк скоїли напад та облили  її  сірчаною кислотою 
в липні 2018 року. За громадську діяльність 33-річній Каті 
довелося поплатитися життям.

Одразу ж після нападу на активістку її друзі та знайомі 
створили ініціативу «Хто замовив Катю Гандзюк?», яка піз-
ніше стала рупором розслідування цієї справи. Як розпові-
дає подруга Катерини Марина Хромих, яка також є однією 
з учасниць ініціативи, збором записів із камер спостережен-
ня,  аналізом речовини, якою облили Гандзюк,  та  іншими 
першочерговими речами, які потрібно було зробити в перші 
дні після нападу, займалися саме знайомі активістки. Полі-
ція, за словами Хромих, не змогла ні опитати свідків, ні ство-
рити фоторобот нападника.

«Перші  три місяці  справа  перебувала  в  руках  поліції — 
тобто тих, хто фактично були причетні до нападу, покривали 
замовників та допомагали Левіну (один із організаторів на-
паду. — Ред.) втекти з України», — говорить Марина Хромих.

Із перших днів діяльності ініціативи «Хто замовив Катю 
Гандзюк?» її учасники отримували багато погроз. Доходило 
і до пошкодження замків їхніх помешкань, і до стеження за 
ними. Марина Хромих розповідає, що спочатку  ініціатива 
була безсуб’єктною, оскільки через погрози активістам було 
страшно розповідати, що вони причетні до неї.

Зараз погрози надходять уже не організаторам «Хто за-
мовив Катю Гандзюк?», а свідкам та учасникам криміналь-
ної херсонської групи. «Справа Каті — це справа регіональ-
них феодалів, які просто не бачать берегів та яким відчуття 
безкарності затьмарило рештки здорового глузду».

За даними дослідження, яке презентували організатори 
ініціативи, понад 80% опитаних зазначили, що покарання 

замовників  вбивства  Катерини  Гандзюк  є  справою,  важ-
ливою для них особисто. І саме увага суспільства, на думку 
Марини Хромих, тримає цю справу в публічному просторі 
та забезпечує результати у її просуванні.

У 2018 році на активіста Сергія Стерненка напали тричі. 
Третій напад завершився летально для одного з нападників. 
Того  вечора  Сергій  разом  зі  своєю  дівчиною  повертались 
додому, біля під’їзду їх перестріли двоє невідомих. Одному 
вдалось  втекти,  другому,  обороняючись,  Сергій  завдав  но-
жових поранень, від яких той помер.

Звідтоді Сергій часто відвідує судові засідання, але у ролі 
не потерпілого, а обвинуваченого. Щойно обійнявши посаду 
Генеральної прокурорки України, Ірина Венедіктова заяви-
ла, що «підозра Стерненку буде в будь-якому разі». Так і ста-
лось.  Нині  справа  проти  Сергія  слухається  в  Приморсько-
му  суді  в Одесі. Як  розповідає Сергій,  наразі  досліджують 
письмові докази, надані прокурором. За словами Стерненка, 
паралельно генпрокурорка  Ірина Венедіктова намагається 
згорнути розслідування щодо нападу на  активіста.  «Зараз 
мою справу відправили в Одесу, але я навіть не знаю, в який 
орган досудового розслідування. Тому зараз намагаюсь це 
з’ясувати. Хоча я потерпілий у кримінальному провадженні, 
мені просто не надають інформації про те, який орган роз-
слідує справу щодо нападу на мене», — розповідає Сергій.

Щодо нападів  на Стерненка  відкрито  три  кримінальні 
провадження,  але,  за  словами  самого  Сергія,  після  зміни 
генерального  прокурора  їх  доля  йому  невідома:  «Я  як  по-
терпілий банально не можу отримати доступ до інформації 
про кримінальні провадження щодо нападів на мене. Офіс 
генпрокурора  мене  просто  ігнорує.  Я  направив  повторні 
клопотання з вимогою надавати мені інформацію, де зараз 
перебувають ті кримінальні провадження і чи їх хоча би ще 
не закрили».

Україна має всі формальні ознаки вільної демократичної держави.  
Однак бути правозахисником у нас вкрай небезпечно 

Юлія Бондар, Анастасія Бакуліна

Малий Майдан. У боротьбі за безпеку правозахисників зростає нове 
покоління активістів
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Справа Стерненка про самозахист не поодинока, але точ-
но одна з найгучніших за останній час. Судові засідання Сер-
гій та його однодумці називають судилищами. Влітку під час 
таких «судилищ» сотні небайдужих стояли під стінами суду, 
висловлюючи  таким  чином  свою  підтримку  активісту.  Та 
попри докази адвокатів, численні експертизи та суспільний 
тиск, Сергія все ще намагаються посадити за те, що два роки 
тому він не дав себе вбити.

Ця  справа  є  такою гучною не лише через протести не-
байдужих людей, а й тому, що право на захист повинен мати 
кожен  громадянин  України.  І  якщо  в  Стерненка  його  від-
беруть, можна буде вважати, що його відібрали у кожного 
українця.

Побили  активіста  Володимира  Савченка.  Журналістку 
Любов Величко цькують та погрожують їй за її розслідуван-
ня про російські телеграм-канали. Головній редакторці руху 
«Чесно» Ірині Федорів на будинок встановили «меморіаль-
ну  табличку».  Учасникам  акції  «Не  хочу  жити  на  смітни-
ку» поліція перешкоджала проводити мирну акцію. Соціо-
логу та політичному діячу Аскаду Ашурбекову та активісту 
Славі Масонському підпалили  автівки. Антикорупційному 
активісту  Віталію Шабуніну  —  дім.  Журналіста  програми 
«Схеми»  Михайла  Ткача  прослуховували.  І  це  не  повний 
список того, що відбувається в останні дні з активістами та 
медійниками в Україні. Такі люди, як вони — на вагу золота, 
особливо в країні з демократією, яка лише розвивається. Їх 
небагато, але вони фактично стають буфером між владою, 
криміналітетом, правоохоронними органами та пересічним 
населенням. Не буде громадських активістів — і просто не 
буде кому стати на захист звичайного громадянина. «Соціо-
логічні дослідження свідчать про те, що довіра до волонтерів 
та правозахисників в українському суспільстві значно вища, 
ніж до уряду, суддів тощо. Тобто передовсім по захист і під-
тримку громадянин України піде якраз до них. Такі люди 
необхідні. Звичайно, громадянське суспільство не настільки 
сильне, щоб реформувати всю державу відразу, але попри 
це, як показує досвід, українське громадянське суспільство 
доволі  впливове  і  дієве.  І  сумна  статистика щодо  нападів 
на активістів лише підтверджує те, що вони творять зміни. 
Ризикуючи власним життям, вони продовжують простояти 
беззаконню та розбудовувати державу», — говорить проєкт-
на менеджерка УГСПЛ та координаторка Медійної ініціати-
ви за права людини Ольга Решетилова.

Особливо сутужно активістам у маленьких містах, де всі 
про всіх знають. Коли місцеві «князі» обростають цілим по-
четом у вигляді правоохоронних органів, активіст фактично 
лишається сам-на-сам проти системи. Місцеві ж мешканці 
починають  його  цькувати.  І  побороти  це  суспільне  упере-
дження набагато  складніше, ніж повалити умовного «кня-
зя». В Києві з цим простіше: є доступ до незалежних ЗМІ, 
дипломатичних  місій  та  міжнародних  організацій,  але  го-
ловне — до людей. Великі міста не лишають активістів на-
одинці з системою. Саме ця солідарність дозволяє сьогодні 
вимагати  справедливого покарання вбивць Гандзюк та  за-
хищатися. Вона рятує життя. Але чому ми досі маємо від-
стоювати свої права? «Тому що у нас не реформовані пра-
воохоронні органи. Там досі процвітає безкарність. Система 
потужна, і ця історія тягнеться довго. Ми живемо в країні не-
офеодалізму, тобто в країні, яка по вертикалі та горизонталі 
повністю просякнута неофеодальними відносинами. В кож-
ному  місті  є  свій  «князьок»,  який  обслуговується  судами, 
чиновниками, криміналом, поліцією тощо. І у кожного «фе-
одала» є свої «піддані». За умови потужного громадського 
тиску його можна змістити, притягнути до відповідальності. 
Але набагато складніше працювати зі свідомістю громадян, 
схильних  до  патерналістичного  світогляду,  які  живуть  за 

принципом «моя хата скраю» та цькують борців за справед-
ливість. Фактично вони створюють правозахисникам образ 
місцевих божевільних. Хоча насправді божевільні вони самі, 
адже живуть у цьому світі беззаконня і готові обслуговувати 
своїх феодалів», — продовжує Ольга Решетилова.

Держава може надавати охорону, але вибірково. Сергій 
Стерненко чотири рази просив про надання йому держав-
ної охорони — і отримував відмови. На Віталія Устименка 
напали, коли він був під наглядом охорони. Суддю-викри-
вачку Ларису Гольник охорона на машині мала відвозити та 
забирати з роботи, але автівка виявилась несправною. Під 
двері правозахисника Романа Лихачова невідомі притягли 
хрест, вінок та сокиру із запискою з погрозами — після цього 
держава видала йому шолом та бронежилет. Система захис-
ту активістів не працює. Зараз розробляються дві стратегії 
з  захисту  прав  людини  та  підтримки  громадянського  су-
спільства, але це формальні кроки. Ми можемо написати та 
прийняти ідеальні закони, але це не призведе до результату, 
якщо на практиці їх ніхто не виконуватиме. Тільки громад-
ський тиск і резонанс може призвести до ефективних дій. Та 
й то не завжди або лише на певний період.

Що з цим робити? Об’єднуватися,  знайомитися та  солі-
даризуватися. Традиційно в Україні студентська молодь є ру-
шієм багатьох змін — від Революції на граніті до Революції 
Гідності. В цій боротьбі народжується нове покоління моло-
ді. «Якраз у процесі студентського самоврядування відбува-
ється  народження  та  загартування  справжніх  громадських 
лідерів. Більшість із тих, хто зараз займається громадською 
діяльністю, вийшла саме з таких університетських рухів. Це 
перші кроки до висловлення власної позиції. До того ж об-
мін досвідом між студентами різних університетів породжує 
внутрішню інтеграцію — розуміння та підтримку одне одно-
го. Формування цих горизонтальних зв’язків важливе в наші 
часи. Після нападу на Катерину Гандзюк вся Україна пита-
ла «Хто замовив Катю Гандзюк?», тому що її багато хто знав. 
Максимально  закладений  соціальний  капітал  забезпечує 
підтримку на майбутнє. Вберегти від подальшої небезпеки 
може також публічність. Коли ти закриваєшся, боїшся, ті, хто 
чинять тиск, не зупинятимуться», — каже Ольга Решетилова.

Катерина  Гандзюк  та  Сергій  Стерненко  —  це  молоді 
люди, які взяли на себе відповідальність за те, що відбува-
ється в Україні. Що можуть зробити інші? Марина Хромих 
вважає, що молодь відповідальна за своє життя та оточен-
ня, як і люди старшого віку. «Неважливо, скільки тобі років. 
Важливо, ЩО ти робиш для того, аби цей світ був кращим, 
а твоє  існування в ньому мало значення». За словами Ма-
рини, кожен за бажання може допомогти активістам — все 
залежить  від можливостей.  «Найпростіше, що можна  зро-
бити — приходити на акції. А взагалі варто самостійно звер-
тати увагу на будь-що, що не влаштовує в своєму місті чи 
громаді, шукати однодумців і змінювати це».

Участь  у  соціальних  та  політичних  процесах  країни 
є  надзвичайно  важливою.  Ходити  на  акції,  висловлювати 
підтримку  активістам,  не  мовчати,  виявляти  свою  грома-
дянську позицію та брати участь у голосуванні — необхідно. 
Це і є відповідальність за свою країну та її майбутнє. 

За даними опитування Української Гельсінської спілки з прав людини 
(УГСПЛ), станом на 2019 рік 84% українців вважали напади  
на громадських активістів серйозною проблемою, а 77% оцінювали 
їх як небезпеку
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Скороминущі чи позачасові 

У молодіжному  середовищі нашої  країни  та  в цілому  світі 
популярність блогерів зростає щодня. Вони — сучасні авто-
ритети, які мають значний вплив на юнаків та дівчат. Для 
молоді стає звичкою прокидатися одночасно з улюбленим 
блогером, надихатись його ідеями, наслідувати його спосіб 
мислення, поведінку  і навіть стиль. На перший погляд усе 
прекрасно: є люди, які надихають, спонукають розвиватися 
та  вірити  у  власний  успіх. Проте  значна  частина молодих 
людей  ризикують  так  захопитися  життям  авторитетної 
людини-«бренду», що сторіз блогера стають для них важли-
вішими за свою реальність, їхня власна думка легко нівелю-
ється, а ідентичність розхитується.

Минулого століття поняття «блогер» заміняв «кумир»: 
ними найчастіше ставали герої зі сторінок газет та журналів, 
телепередач чи кіно. Чи не кожна пересічна людина, як і за-
раз, знаходила собі кумира та наслідувала його. У всі часи іс-
нували люди, які мали більший вплив, аніж інші — хоча цей 
успіх  так  само часто був  скороминущим, а  самі  герої  вияв-
лялися «одноденками». Натомість справжні лідери замість 
тішити  власне  его  вирізнялися  здатністю  справді  вести  за 
собою інших.

Молодь зазвичай шукає лідерів та авторитетів серед су-
часників — попзірок чи блогерів. Але  існують  і  позачасові 
авторитети.  До  прикладу,  митрополит  Андрей  Шептиць-
кий та   засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл 
можуть бути відмінними авторитетами для сучасної молоді. 
Ідеї цих діячів були унікальними, а втілювали вони їх із вели-
ким ентузіазмом та вірою в людину, особливо молоду. Вони 
навчають бути вірним своєму задуму, впевненим у своїх 
силах, наполегливим і рішучим.

Багатогранний приклад.  Польський  граф,  чер-
нець, який умів заробляти гроші та вчив цього 
українців,  ідейний  просвітитель,  інноватор, 
меценат Митрополит Андрей Шептицький 
всебічно  підтримував  українську  молодь: 
«Нехай [наша молодь] одушевляється всім, 
що  гарне, що  велике  і  благородне,  нехай 
гаряче  любить  Батьківщину,  нехай  буде 
готова  для  неї  працювати,  а  то  й  за  неї 
життя  віддати,  бо  християнська  молодь 
завжди повинна бути готовою на жерт-
ву для Бога, і для ближніх, і для свого 
народу».  Життя  та  діяльність  митро-
полита можуть слугувати дороговказом 
та  джерелом  натхнення  для  молодої 
людини.

Ціннісна платформа.  Осно-
вою  будь-якої  діяльності  митрополит 
вважав  дотримання  Божих  заповідей: 
«Пам’ятайте, що нічого доброго для сво-
го народу Ви нее осягнете, чинячи спра-
ви,  суперечні  із  Заповідями  Божими. 
Не дайте спровокувати себе до жодних 
беззаконних учинків. Адже це в інтересі 
наших ворогів: намовити наших людей 
до  нерозважливих  кроків,  які  можуть, 
а навіть неминуче стягнуть велику шко-

ду на наш народ. Не дайте намовитися людям, котрі чинен-
ня  супроти  заповіді  Господньої  представляють  Вам  як  не-
минучість». Упорядник книги «Дороговкази лідеру. Думки 
Митрополита Андрея Шептицького» Мирослав Маринович 
принагідно зауважує: «Лідер, який відкидатиме фундамен-
тальний характер Божої «ціннісної матриці» світу, здобува-
тиме насправді піррові перемоги». 

Освіченість. Андрей Шептицький щоразу наголошував 
на важливості освіти і просвітництва: «Бо наука для висших 
верств суспільности є силою в неоднім взгляді більшою, чим 
богатства. Нарід,  котрий має  учених,  здобуває  собі  у  інших 
признанє і честь, і люди з ним рахуватися мусять». Власним 
прикладом  митрополит  демонструє  можливість  багатогран-
ного здобування знань. Він пройшов військову службу, прав-
ничі  студії  (доктор  права),  вивчав  богослов’я  та  філософію, 
цікавився  історією,  соціологією,  економікою,  мистецтвом, 
стежив  за  найновішими  науковими  дослідженнями.  Такий 
суттєвий інтелектуальний багаж дозволив Андрею Шептиць-
кому здійснити реформи у шкільній та богословській освіті, 
культурній  сфері  (заснував Національний музей),  побороти 
неосвіченість  населення  Галичини  (прикладом  можуть  слу-
гувати його просвітницькі  ініціативи для  сільських жителів, 
підтримка здібної молоді, стипендії), підтримувати молодіжні 
організації, а також заснувати Греко-католицьку богословську 
академію  у  Львові.  Отримання  якісної  освіти,  яка  повинна 
мати  практичне  застосування,  постійний  розвиток  та  здат-
ність реагувати на виклики часу залишаються цінними як за 
часів митрополита, так і сьогодні. Ще одна важлива порада 

Андрея Шептицького — навчатися впродовж життя: не 
зупинятися в розвитку, іти в ногу з часом.

Особиста відповідальність, неприйняття 
патерналізму. Оскільки кожен самостійно творить 
своє щастя, митрополит радить молодій особі не очі-
кувати  «манни небесної» — постійних  благ  від  ін-
ших (батьків, друзів, уряду, країни), — а натомість 

систематично  і  безперервно  працювати:  «Не 
зривами  одної  хвилини,  лише  безупинним 
напруженням  і  безупинними жертвами  аж 
до крови і смерти многих поколінь двигаєть-
ся народ. І легше часами кров пролляти в од-

ній  хвилині  ентузіазму,  чим  довгі  літа 
з  трудом  сповнювати  обов’язки  і  дви-
гати  спекоту  дня  і жар  сонця,  і  злобу 
людей, і ненависть ворогів, і брак довіря 

своїх і недостачу помочі від найближчих, 
і серед такої праці аж до кінця виконува-
ти  своє  завдання,  не  чекаючи  лаврів  пе-
ред побідою, ані вигоди перед заслугою». 
На противагу такій ідеї сучасний світ все 
частіше  пропонує  модель  блискавичного 
успіху, який є тимчасовим.

Але тільки тоді, коли кожен сумлінно 
виконуватиме  свої  обов’язки  —  профе-
сійні  чи  громадянські — можна  з  упев-
неністю говорити про суспільство, осно-
вою якого Андрей Шептицький вважав 
особисту відповідальність: «Виробляйте 

 Чи можуть Андрей Шептицький і Роберт Бейден-Павелл бути взірцями для сучасної молоді? 

Наталія Шкоропаняк

На міцному фундаменті. Спадщина 
митрополита Андрея Шептицького є цінною  
для сучасників в дуже багатьох галузях 

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 12.12.2020

36  ЛІДЕРСТВО | ПОСТАТЬ



W
PP

в молоді самостійність, індивідуальність, учіть їх розраховува-
ти більше на себе, ніж на інших, не оглядатися на поміч уряду 
і  [свого] краю, а власною  ініціативою дороблятися самостій-
ного буття…».

Раціональність.  Андрей Шептицький подає приклад 
активності  та фінансової  грамотності: демонструє, як, маю-
чи значні статки, можна розпорядитися ними доцільно, як 
відкинути  будь-яку  форму  егоїзму,  піклуючись  про  ближ-
нього,  та  щедро  ділитися  заради  блага  і  щастя  інших.  За-
снування  альтернативних  інституцій  та  установ  (розвиток 
ко оперативного  руху,  створення  Земельного  іпотечного 
банку), а також довгострокове планування дозволило митро-
политові сприяти розвитку економіки і позитивно впливати 
на українське суспільство. Дієвості та наполегливості, ініціа-
тивності, вміння бачити перспективи в безнадійних умовах 
можна навчитися, наслідуючи митрополита.

За  словами  Наталії  Попович,  співзасновниці  Україн-
ського  кризового  медіа-центру,  «митрополит  хотів  бачити 
Україну життєстійкою, самозарадною і конкурентоздатною», 
а отже, і молодь, на його думку, мусила би формуватися за 
відповідними принципами.

Роберт Бейден-Павелл — засновник скаутського руху, се-
ред молоді відомий як Бі-Пі. У своєму останньому зверненні 
до молодих людей він писав: «Намагайтесь залишити цей 
світ трохи кращим, ніж ви його застали, і коли настане ваша 
черга  помирати,  ви  зможете  помирати  щасливими,  з  по-
чуттям, що у всякому разі ви не змарнували часу, зробили 
найкраще, що могли». А найважливіше, що зробив Бі-Пі для 
молоді, — разом із блаженнішим отцем Яковом Севіним роз-
робив на базі християнської моралі метод виховання молоді 
свідомими  та  відповідальними  громадянами  місцевої,  на-
ціональної та світової спільнот, провідниками суспільства на 
ідейних засадах скаутства Європи.

Цікаво, що для Бейдена-Павелла, як і для митрополита 
Андрея Шептицького,  найважливішим  принципом  у  вихо-
ванні молодої особи є дотримання християнських цінностей: 
«Кожен скаут є вірянином, і я відкидаю будь-яку форму ска-
утингу, яка не базується на релігійних переконаннях». Так, 
основною  метою  скаутингу  Бі-Пі  вважав  навчити  людину 
бути справжнім християнином.

Самозарадність. Вже з раннього дитинства, коли їхня 
багатодітна сім’я залишилась без батька, Бейден-Павелл ра-
зом із братами вчився самостійності та вмінню знаходити ви-
хід із навіть на позір безнадійних ситуацій. Пройшовши таку 
«школу  життя»,  Бі-Пі  побачив  потребу  в  створенні  такого 
вишколу, який дозволить молодій людині здорово реагувати 
на обставини та самостійно приймати важливі рішення. Так 
поволі Бі-Пі розвивав ідею скаутингу, і щоб переконатися в її 
дієвості, влітку 1907 року на острові Бравнсі провів перший 
у світі скаутський табір.

Витривалість і формування характеру.  1908 року 
Бі-Пі видав свій підручник із вишколу «Скаутинг для хлоп-
ців», та навіть не мріяв про те, що ця книжка дасть початок 
рухові, який матиме вплив на юнацтво всього світу. Як тільки 
підручник опинився у вітринах книгарень, скаутські гуртки 
й курені почали з’являтися спершу в Англії, а потім і у бага-
тьох інших країнах. Так і на кожній скаутській акції, таборі, 
а особливо в мандрівці гартується характер молодої людини. 
Молодь загартовується у холоді чи спеці, віднаходить дрова 
для  приготування  обіду,  розсудливо  користується  інвента-
рем, допомагає іншим долати маршрут. Невипадково у гаслі 
«Завжди готовий» Бейден-Павелл сформулював одну з фун-
даментальних  рис  успішного  лідера  —  щосекундну  готов-
ність протистояти будь-яким труднощам.

Відповідальність (самодисципліна і самовдоско-
налення). У віці 19 років Бі-Пі вступає до полку, а на 26 році 

життя стає капітаном. Пізніше впродовж 217 днів Бейден-Па-
велл утримує Мейфкінґ (Південна Африка), одержує звання 
генерал-майора та стає героєм в очах своїх земляків. Таким 
чином Бі-Пі доводить: вдосконалення — процес безперерв-
ний, особливо коли людина наполеглива. Та вдосконалення 
неможливе без відповідальності, тож система гуртків, яку за-
провадив Бі-Пі, дозволяє ефективно розвивати дисципліну 
молоді. Молоді люди, ще далекі від багатомовства і стереоти-
пів, формуються  через спільноту. Вони вчаться відповідаль-
ності,  дорослішають  і  набираються  цінного  досвіду  разом, 
навчаються одні у одних, а молодші члени організації — від 
досвідченіших провідників і духівників. Так досягається по-
розуміння, що,  своєю  чергою,  дозволяє  повніше  розкрити 
свій потенціал і самореалізуватися.

Жертовність у служінні.  Скаутинг  був  основним 
життєвим  завданням  Бейден-Павелла,  а  його  служінню 
передувало усвідомлення того, що він може значно більше 
зробити  для  своєї  батьківщини,  вишколюючи  молоде  по-
коління  добрих  громадян.  До  провідників,  які  проходили 
особисту формацію та ставали наставниками для молодших,  
Бі-Пі мав низку вимог. Вони мали бути молоді духом, мусили 
знати  і розуміти потреби, погляди  і бажання юнаків різно-
го віку, шанувати індивідуальність кожного. Щоб досягнути 
цієї мети, вони розвивають свої духовні,  інтелектуальні,  со-
ціальні та фізичні здібності, плекають серед молоді культуру 
її предків, передають знання і розуміння християнської віри, 
історії та національних традицій. 

Коучинг від Бі-Пі. У наш час засновник скаутського руху Роберт 
Байден-Павелл мав би мільйони підписників у соцмережах 
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Про те, як зростають лідери у сучасному освітньому сере-
довищі, розповідає сестра-василіянка, директорка Като-
лицького  ліцею  святого  Василія  Великого  в  Івано-Фра-
ківську,  випускниця  Інституту  лідерства  та  управління 
УКУ Єремія Стеблина.

Хто для вас є лідером? Чи наслідуєте ви авторитетів?
—  Думаю, тут все залежить від періодів життя. Для мене 
в різний час лідерами стають різні особи. Адже ми змі-
нюємося,  набуваємо  нового  досвіду,  стикаємося  з  но-
вими  викликами,  а  життя  нам  «підкидає»  когось,  хто 
формально чи неформально стає для нас лідером.

Зараз  я  читаю  «Володаря  перснів»  Толкіна  і  ро-
зумію,  що  якось  непомітно  на  цей  період  життя  го-
ловний  герой  —  гобіт  Фродо  —  став  у  якомусь  сенсі 
лідером для мене. Найперше тому, що приймає свою 
дивовижну і не до кінця зрозумілу йому самому місію 
в цьому світі. По-друге, він творить команду, щоб цю 
місію здійснити. А по-третє, в ньому завжди залиша-
ється місце для слабкості. І в цьому потім виявляється 
його сила.

Щодо авторитетів, то в духовному житті, як на мене, 
вони  дуже  важливі.  Адже  можемо  довіряти  лише  тому, 
чиє  слово,  вчинок  є  значущими,  вагомими.  Авторитет 
у духовному житті — це хтось, хто вже має певний досвід, 
а отже, може поділитися ним зі мною й підказати. З цією 
людиною можна зустрітися безпосередньо або слухати її 
через книги, проповіді, роздуми. Думка авторитета — це 
добре, та шлях усе одно доводиться долати самому.

Якими є передумови становлення успішного лідерства (з ва-
шого власного досвіду)?
—  Здається, я про це вже сказала, але підсумую і трохи 
додам.  По-перше,  відкрити  власне  покликання  і  ним 
жити  (роби  те,  що  любиш  і  люби  те,  що  робиш);  по-

друге, мати чудових людей, які тобі допоможуть це ви-
конати; по-третє, не боятися бути новатором і творчою 
особистістю, не боятися робити те, чого досі не робили. 
По-четверте,  не  боятися  критики  (навіть  у  власній 
команді) — навпаки, добре,  коли вона  є; по-п’яте,  дові-
ряти  людям  і  делегувати  їм  частину  обов’язків;  і  по-
шосте, вміти слухати і чути інших.

Чи лідерство — це завжди жертовність?
—  Це  швидше  про  відповідальність.  Коли  сформована 
здорова відповідальність, то очевидно, що вона завжди 
йтиме в парі із жертовністю. Головне — не робити (і не 
відчувати)  себе  жертвою  та  не  «нити»,  нарікаючи  на 
складне життя.

Як формуються лідери серед учнів Католицького ліцею? 
Вони наслідують лідерів чи авторитетів?
—  Для учнів першим авторитетом на порозі ліцею стає 
педагог.  І  якщо  так  не  стається —  це  спричинює  кон-
флікти,  небажання  вчити  предмет  і  співпрацювати 
з учителем. Інколи трапляється навпаки: педагог має 
настільки  сильний  авторитет,  що  для  дитини  навіть 
слово  мами  чи  тата  стає  менш  вагомим.  Аргументом 
стає «Так мені сказала (-в) вчителька/вчитель». 

Католицький  ліцей  дає  кожній  дитині  можливості 
для розвитку та самореалізації. Якщо не через навчан-
ня,  то  через  творчість.  Так,  зокрема,  учні  реалізують 
свій потенціал через участь у творчих конкурсах чи кон-
курсах  наукових  робіт,  участь  у  Раді  учнівського  само-
врядування,  вибір президента школи, проведення ран-
кових молитов (учні 9–11 класів щотижня готують таку 
собі  мініпроповідь  на  Євангеліє  дня  і  виголошують  її 
для всієї школи). Також і через волонтерство, соціальну 
практику та благодійні проєкти (ярмарки, збірки тощо). 
Ці  заходи  допомагають  дитині  розвинути  свій  потен-
ціал і стати лідером у тій чи іншій сфері. Але все це не 
працюватиме, якщо учень не загориться бажанням і не 
житиме цим на 100%.

Ваші побажання сучасній українській молоді. Хто повинен її 
«вести»?
—  Найперше  хотілося  б  побажати  молодим  людям  не 
мати страху, щоб зробити важливий вибір, знайти своє 
місце  в  житті  чи  здійснити  давню  мрію!  Тільки  від-
важні  люди  «смакують»  життя  і  наповнюються  його 
красою. А ще варто знайти собі когось на цій дорозі, хто 
надихатиме не тільки йти, а й летіти до мрії.

Ще один важливий момент — бути в контакті  з Бо-
гом.  Розмовляти  з  ним,  запитувати,  просити,  перепро-
шувати. Словом, зробити його своїм найкращим другом. 
У  цих  стосунках  Господь  вестиме  і  відкриватиме  такі 
дороги, на які сама людина ніколи б не наважилася. Не-
хай ця дружба наповнює, дарує відчуття повноти життя. 
Лідери  щоразу  змінюватимуться,  з’являтимуться  нові 
і  зникатимуть  старі,  і  це  нормально.  Але  якщо перебу-
вати з Христом — ніколи не помилитеся і йтимете в пра-
вильному напрямку. 

Єремія Стеблина: 
«Відкрити власне покликання і ним жити»
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Про риси, притаманні лідеру, далі говоримо з бізнес-аналітики-
нею рекрутингової компанії «Select», крайовою міжнародної ор-
ганізації «Католицьке скаутство Європи» (КСЄ) Галиною Білан.

Хто для вас лідер і яким він повинен бути?
—  Лідер — людина витривала, яка несе життя  і ростить його 
довкола себе, вміє упокоритися і жертвувати, але і вчасно зу-
пинитися,  робить  на  повну  те,  що  залежить  від  неї.  Окрім 
цього, покора полягає у вмінні вчасно піти звідти, де ти зава-
жаєш. І тут я посилаюся не на Бейдена-Павелла, скаутського 
лідера, а на Якуба Севіна, священника, який зробив дуже ба-
гато  для  молоді:  написав  безліч  пісень,  започаткував  ви-
шкільні табори тощо. Але одного разу хлопці сказали йому, що 
потребують  отця,  а  не  провідника.  Скаути щиро  попросили 
його покинути скаутський рух. Отець не заперечував, скорився 
та полишив скаутинг. Тому лідер — це людина, яка готова ско-
ритися,  здатна  піти  на жертву  заради  блага  інших.  На  при-
кладі скаутського отця бачимо просту річ — навіть втрата може 
бути перевагою. Лідерство — це жертовність. Людина віддає 
все і не має жодної гарантії щось здобути. А якщо говорити про 
спосіб життя лідера, то це насамперед служіння. Посилаючись 
на Церемоніал — основний скаутський документ, у церемонії 
Вимаршу хлопців (основна церемонія для скаута, присяга, яку 
він складає на все життя) знаходимо такий влучний фрагмент: 
«Якщо ти не зробив все, то ти не зробив нічого. Якщо ти не від-
дав все, то ти не віддав нічого». Лідерство — це не завжди ак-
тивна діяльність. Воно може проявлятися і через менші речі. 
Лідери — це не завжди люди, чиї вчинки ти виразно бачиш. 
Митрополит Андрей Шептицький писав:  «Тихою та невтом-
ною працею любіть Україну». Те саме і з лідерством. Якщо ми 
не маємо якихось керівних посад, це не означає, що ми не лі-
дери.  Як  і  у  скаутингу —  не  однострій  робить  нас  скаутами, 
а наш спосіб життя.

Чи наслідуєте ви авторитетів?
—  Для мене існує лише один авторитет — це Бог, і за ним я слі-
дую. А якщо говорити про відомих авторитетів, я люблю поси-
латися  на  святих,  тобто  людей,  життя  яких  ти  вже  бачиш 
вздовж  і  впоперек. Для мене  це  Іван Павло  ІІ.  Захоплююсь 
його  ентузіазмом,  його  діями,  спрямованими  в  бік юнацтва. 
Мабуть, ніхто так не вірив у молодь, як він.

КСЄ — спільнота, в якій лідери виховують лідерів. Як формується мо-
лода особа в скаутській організації? Де починається лідерство  
(що є висхідною точкою)?
—  Краса методи скаутингу полягає в тому, що засновники про-
думували кожен крок. Немає жодної дії, яка б не мала сенсу для 
формування молодої  людини. На  кожне питання, ЧОМУ ви 
робите так, а не інакше, є конкретна відповідь. Розуміння цілей 
тієї чи іншої акції мотивують молодь слідувати методу і, звісно, 
пожинати щедрі  плоди формації  як  особистої,  так  і  тих,  хто 
є поряд. Важливим є те, що ми, як і всі спільноти, маємо лідерів, 
провідників, але ціль нашого руху і зокрема нашого методу — 
усвідомлення того, що ми відповідальні за наш розвиток. Це 
стосується як восьмирічної дитини, яка щодня робить хоча б 
один добрий вчинок, так і молодої особи у віці 20–30 років, яка 
відповідає  за  організацію  табору  для  молодших.  Через  малі 

кроки ми вчимо і вчимося відповідати за свої вчинки і допома-
гати це робити ближньому. Лідерство починається з дитинства. 
Можливість є завжди, бо скаутинг — це школа лідерства. Пи-
тання тільки до особи: коли вона захоче почати вчитися і пере-
стати  спостерігати.  Є  особи,  які  бояться  братися  за  доручені 
справи, навіть за найпростіше, як-то самому вимити казанок 
після обіду. Але щойно дитина/молода людина відкине страх 
помилки  та  скаже  «так»  відвазі  і  випробуванням  —  почи-
нається мандрівка лідера. Скаутинг — це метод, який допома-
гає молодій людині знайти своє призначення і не розгубитися 
серед впливів світу. 

До чого завжди повинна бути готова молодь України?
—  До вигризання свого. До боротьби за  своє життя, цінності 
і мрії. Світ диктує свої правила, і дуже складно не бути погли-
нутим  ними,  не  слідувати  трендам.  Наш  засновник  просив 
кожного скаута залишити цей світ трішки кращим, ніж його 
застали. Це те моє, яке вигризаю щодня і за яке борюся щодня. 
Бути готовим щодня.

Що можете порадити молодій особі, зосередженій на культі автори-
тета-блогера?
—  Читати, читати і ще раз читати. Молоді зараз дуже бракує 
критичного мислення,  все  і  одразу  сприймається  як  правда. 
Кожна репліка і інформація має супроводжуватися питанням: 
а чи це правда? Наше життя залежить від середовища, в якому 
ми перебуваємо  і треба досить часу, щоб вміти розпізнавати 
свою сутність і вплив середовища на неї. Книжка, авторитети, 
лідери думок — це орієнтири-провокатори, які не дозволяють 
розслабитися у пошуку істини, а не ілюзії, посіяної блогерами. 
Це будьте скупими на питання «Чому?». Чому я слухаю цю 
людину,  чому до неї  прислухаюся,  чому  хочу  зробити  ту  чи 
іншу покупку, чому в мене виникають такі бажання  і емоції, 
коли я роблю це чи це. Не бійтеся визнати, що робите щось че-
рез вплив іншої особи — це перший крок до вашої свободи. За-
лишайтеся вірними собі, бо у вас є тільки ви. 

Галина Білан: 
«Лідерство — це жертовність»

Спілкувалась  
Наталія Шкоропаняк
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Юлія Бондар

Молодь із тимчасово окупованих територій переїжджає в Україну. 
Чому ми маємо їм у цьому допомогти?

Право бути українцем

Уявіть  самопроголошену  республіку.  Територію  захопили 
люди зі зброєю та почали встановлювати свої закони. Дер-
жави немає, порядку теж. Є війна. І є людина, якій 15 років. 
У неї є партнер чи партнерка, вони закохані і планують ра-
зом вступати до вищого навчального закладу. Вони думали 
про Харків, щоб  була  змога  частіше приїздити  до  батьків. 
Чи про Київ, бо ширші можливості. А може, й про Одесу, бо 
море в Маріуполі брудне. Про війну вони не думали. А війна 
бере і перекреслює всі їхні плани на майбутнє. Їхні батьки 
залишаються  в  республіці,  бо  дітися  нікуди, що  робити — 
незрозуміло, а що відбувається в країні, де вони жили ще 
вчора — невідомо. Є лише нова реальність та люди зі зброєю.

Такою  може  бути  реальність  молоді  на  окупованих 
територіях.

Влітку 2020-го фейсбук палав: «вони сепаратисти», «хай 
їдуть у Росію», «вони привезуть  сюди війну». Українці ви-
рішували, що робити зі змінами до Закону «Про внесення 
змін  до  Закону  України  «Про  вищу  освіту» щодо  особли-
востей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово оку-
пованих  територій  Автономної  Республіки  Крим  та  міста 
Севастополя, Донецької та Луганської областей». Цей закон 
розширює можливості  для  вступників  із  окремих  районів 
Донецької і Луганської областей (ОРДіЛО) та територій на-
селених пунктів на лінії зіткнення — тепер вони теж можуть 
вступати за квотою-2 (обсяг бюджетних місць для вступни-
ків  із  тимчасово окупованих територій  (ТОТ)), яка раніше 
поширювалася лише на абітурієнтів із Криму.

Але  цю  історію  краще  почати  з  цифр.  Війна  на  Сході 
України почалася у 2014 році. Нині 2020-й,  і в Україні на-
лічується  1,45  млн  внутрішньо  переміщених  осіб.  Скільки 
з них молоді — невідомо. Відомо, що в цьому році майже 
2000 випускників із ТОТ обрали Україну: 381 особа з Криму 
та 1572 — з ОРДіЛО. З 2016 року ця молодь має можливість 
вступати  за  спрощеною  системою —  без  потреби  здавати 
ЗНО. Цим займаються освітні програми «Крим – Україна» 
та «Донбас – Україна». За 4 роки вони збільшили кількість 
студентів  із  окупованих  територій  в  українських  закладах 
вищої освіти вдвічі.

Система працює, діти вчаться, війна триває. Що ж стало-
ся цього року?

Частину  українців  обурила  фраза  «без  ЗНО».  Але 
є одне але: учні з ТОТ мали можливість вступати без ЗНО 
з 2016 року. Та цього року мешканці окупованих територій 
на пільгових умовах можуть вступати до вишів по всій тери-
торії України. Раніше вони мали обмежений список закла-
дів. До того ж «без ЗНО» не означає «без жодних іспитів». 
Для вступу абітурієнт має скласти ДПА з української мови 
та історії України, а також один фаховий іспит (залежно від 
обраної спеціальності).

Насправді  єдине,  що  з  нами  сталося  —  це  Росія.  Хто 
хоче сьогодні жити так, як живуть у Донецьку, Макіївці чи 
Горлівці? Відповіді не треба. Тому будь-яке російське слово 
сприймається  як  куля.  Будь-яка  людина, що  слухає  росій-
ську музику, сприймається як представник ворожого табору. 
Будь-яка фраза зі словом «Росія» змушує нас закипати від 
ненависті. А тут президент вносить зміни в ЗУ «Про вищу 
освіту» і каже: давайте витягати нашу молодь. А люди чують 
лише: ваш ворог став іще ближчим. Бо коли ми почуваємо-
ся безсилими проти реального ворога — починаємо шукати 
іншу  жертву.  Однак  розпалювання  ворожнечі  не  змінить 
стан речей. Російські найманці стрілятимуть, президент за-
писуватиме відео, а ми — все це рятуватимемо. І починати 
варто з молоді.

Діти на окупованих територіях живуть у сюрреалістич-
них умовах. В їхнє життя прийшли радянське піонерство, 
поклоніння  «царю»  та  заборона  говорити  українською. 
Вони живуть у геть іншому інформаційному просторі, де 
Україна згадується лише як ворог. Окупанти намагають-
ся знищити українську ідентичність. До 2014 року 191 ти-
сяча кримських школярів вивчала українську мову, після 
захоплення півострова РФ їх кількість скоротилася до 232 
дітей. В дитячий табір «Артек» завозять зброю, а в шко-
лах ОРДіЛО проводять уроки «патріотичного виховання», 
де дітей вчать любити «русский мир». І цієї пропаганди 
не уникнути. Дитина, яка вирішила здобувати українську 
освіту, мусить робити це паралельно з російською. Окрім 

Ми переїхали, коли я  навчалася в  10 
класі. Спочатку було важко,  бо всі пи-
тання стосувалися війни. Мені здава-
лося, що всім байдуже, хто я, го-

ловне  — звідки. Моєму брату казали, 
що він сепаратист. Йому було 11 років.

Інтегруватися було складно, адже через від-
сутність інформації у нас не було розуміння, 

що взагалі відбувається в Україні. Але й Донецьк 
моя сім’я завжди сприймала як українське місто. Тому я чітко ви-
значила свою позицію: я — донеччанка, але моє місце в Україні.
І так, я вступила за квотою. На той момент у мене були серйозні 
проблеми зі здоров’ям через ситуацію, і мені поставили інвалід-
ність. Думаю, що я заплатила достатньо велику ціну за своє безко-

штовне навчання. Треба розуміти, що батьки, які «топлять» за Ро-
сію, ніколи не відпустять свою дитину вчитися в Україну. Так само 
і  молодь, яка мріє про російське громадянство, не приїде. До 
того ж вступникам із окупованих територій потрібно складати іс-
пити з української мови та історії України, тому їм набагато склад-
ніше. Багато хто не може виїхати через фінансову ситуацію, а не 
прихильність до республіки.
Інтеграцію краще робити через мистецтво та кіно — це сильні ін-
струменти. Повертати через культуру, лідерів думок, різні інфор-
маційні кампанії. І  найважливіше  — відновити інформаційний 
зв’язок із окупованими територіями. 6 років без українського теле-
бачення — і будь-хто повірить у фейк про «поїдання хлопчиків». 
Адже Росія на Донбасі давно, просто тільки зараз вона ввела туди 
свої війська.

Катерина, 20 років, Донецьк — Київ:
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додаткового  навантаження,  повністю  на  її  плечі  лягає 
й підготовка до вступу. Вчителів  української мови пере-
профілювали  на  вчителів  російської,  а  історію  України 
переписали — «все зємлі  ісконно русскіє». Правда в Ро-
сії є забороненою. Висловлювання «Крим — це Україна» 
коштуватиме 14 років ув’язнення. До всього, діти живуть 
у постійному стресі. Вони не говорять про плани на май-
бутнє, з однокласниками зустрічаються вже під час іспи-
тів, а вчителям нічого не розказують. Центр прав людини 
ZMINA заявляє, що їм відомо про випадки, коли вчителі 
доносили на своїх учнів у ФСБ.

Загалом ця спрощена система була створена, аби під-
твердити те, що учні  з окупованих територій закінчили 
школу,  адже Україна не  визнає  документів  окупаційної 
влади. Інша причина — кордони. Російська Федерація ви-
дала закон, згідно з яким студент міг виїхати лише один 
раз.  І постало питання: чи варто взагалі  їхати, якщо ти 
не  можеш  повернутися.  На  кордоні  вимагають  додат-
кові  документи,  тримають  по  3–4  години,  розвертають, 
без  кримської  прописки  не  пускають  додому —  а  дітям 
по 17 років. Це тільки Крим. На Донбасі ситуація гірша: 
потенційних  студентів  узагалі  відмовляються  пропуска-
ти. Озвучена причина — COVID-19. На всі прохання ро-
сійські  найманці  мають  одну  відповідь:  вступати  треба 
у навчальні заклади республік. Попри це, молодь пробує 
виїхати  на  підконтрольну  українській  владі  територію. 
Чому?

Логічні  причини —  на  поверхні.  По-перше,  українські 
дипломи  визнаються  у  всьому  світі. По-друге,  вони дають 
ширші можливості: працювати в будь-якому місті з конку-
рентною заробітною платою, подорожувати за кордон, по-
даватися на програми навчання в інші країни, безперешкод-
но пересуватися країною, брати участь у політичному житті.

Можна говорити і про емоційний чинник. Молодь, яка 
виїжджає з окупованих територій, вважає своєю державою 
Україну. І для них це можливість повернутися та продовжи-
ти будувати життя в своїй країні, а не в окупації.

Вони громадяни України. Люди, які ненавидять Україну, 
які повірили в те, що «Расія — велікая і могущєственная стра-
на», ніколи не поїдуть і тим паче не пустять своїх дітей вчи-
тися сюди. «Вони дивляться в інший бік. Ті, хто приїжджає 
сюди, готові пов’язати своє життя з Україною. На окупованих 
територіях молодь шість років живе в умовах комендантської 
години, злиднів, відсутності розваг та можливостей саморе-
алізації. І коли людина потрапляє в Київ, Харків чи Одесу — 
вона відчуває колосальний розрив у рівні життя.  І опинив-
шись в українському місті з нормальною якістю життя, почне 
питати: а чому те, що рятує Росія, є повною дупою? Такі мо-
менти  допоможуть  нам  схилити  цих  людей  на  проукраїн-
ський бік, якщо вони знаходяться в полоні певних стереоти-
пів. Адже найкраща агітація — це рівень життя», — коментує 
Денис Казанський, учасник ТКГ в Мінську та донеччанин.

Це — наші люди.  Їхні  батьки можуть бути  за республі-
ки, Росію та Радянський Союз. Молодь уже має  іншу дум-
ку.  Їй менш притаманна ностальгія за тоталітарним мину-
лим — тому з нею легше працювати. Нюанс теж є: сьогодні 
ми без проблем можемо мобілізувати молодь  з ТОТ  їхати 
в Україну, бо вони її пам’ятають. Діти, які пішли в перший 
клас, шість років живуть під окупацією. Але їх теж потрібно 
витягати. Якщо ми заблокуємо канали комунікації з окупо-
ваними територіями, потім нам буде складніше повертати 
їх до складу України. «РФ веде цілеспрямовану політику на 
знищення української  ідентичності на Донбасі та в Криму. 
Вона максимально використовує освітні інституції, щоб ви-
кривлювати розуміння історичних та суспільно-політичних 
процесів. І йде серйозна боротьба за тих дітей, до яких у нас 
немає належного доступу», — пояснює проєктна менеджер-
ка ЦГП «Альменда» Марія Суляліна.

Насправді Росія дає молоді  безліч можливостей навча-
тися  в  РФ. На  початку  окупації  дітям  надавали  додаткові 
стипендії,  оплачували  проїзд,  дозволяли  вступати  без  іс-
питів. Для мешканців ТОТ цей варіант легший, бо не існує 
жодного кордону між Кримом, ЛДНР та Росією. Але вони 
все одно обирають Україну. 

Я переїхав десь у 2016 році — мені 
тоді було 22. Мені потрібна була сво-
бода, а там її немає. До цієї ситуації 
я не задумувався про свою ідентич-

ність, але і прихильником Росії не 
був. Я просто жив. У 2014 році я зрозу-

мів, ким є насправді. Адаптуватися було 
складно. Найбільша проблема — житло. 

Якщо ти не студент, житла в тебе немає. Спо-

чатку жив у санаторії в Києві. Потім вибив собі комірчину. Піз-
ніше переїхав у Старобільськ, бо там мені запропонували 
роботу. Держава має опікуватися поселенням переселенців 
навіть у тому-таки Старобільську, де, по суті, нічого не відбу-
вається. Все інше ми зможемо самі. З інтеграцією в саме су-
спільство проблем не було, а ось із житлом та роботою — 
ще й які. У Луганськ не повернуся, хіба коли його звільнять, 
але навряд зможу жити там попервах. Настрій республіки та 
комендантської години ще довго вивітрюватиметься.

Назар (ім’я змінено), 26 років, Луганськ — Старобільськ:

Мені було 14. Війна для мене почалася 
того дня, коли бомба впала на шкіль-
ний стадіон. Коли почалися воєнні дії 
в  аеропорту, ми переїхали. Першою 

складністю був пошук житла  — нам 
прямо говорили, що «донецьких» не хо-

чуть поселяти. В школі нікому не говорила, 
звідки я. Була звичайною «новенькою».

Найважче було розлучатися з друзями і татом, які 
залишилися. Бачити їх один раз на рік було для мене недостатньо. 
Але в Києві було відчуття, що я на своєму місці. З негативом стика-

лася на вулиці: «донєцкіє», «панаєхавшиє», «сєпаратісти». Я не 
думала, хто винен. Я думала, що мене взяли і  викинули з мого 
дому. Сам Донецьк я  відпустила. Вигадала для нього таку мета-
фору: Донецьк — це хлопець, який розбив мені серце. Не бачу 
сенсу до нього повертатися. Сьогоднішній Донецьк уже не мій. 
Київ тепер моє життя та мій дім. І якщо продовжувати метафору, 
то Київ — мій справжній друг, який допоміг почати нове життя.
Війна дала мені зрозуміти, що ми нічого не означаємо. Був час, 
коли я відчувала, що особлива, сама проти всього світу, але водно-
час зрозуміла, що нічого не вирішую. Людина без зброї нічого не 
означає.

Орина Федорова, 20 років, Донецьк — Київ:
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Анастасія Бакуліна

Як кримськотатарська молодь зберігає свою ідентичність в умовах окупації

(Не)втрачений дім 

Кажуть, що  починаєш щось  цінувати  найдужче  тоді, 
коли  втрачаєш.  Ця  думка  дуже  відгукується  україн-
цям після окупації Криму. Адже Україна почала інте-
грувати  кримських  татар  у  свій  простір  лише  після 
2014 року. Тільки після окупації вона визнала депор-
тацію кримських татар геноцидом, а їх самих — корін-
ним народом Криму.

І коли Україна почала робити свої запізнілі кроки 
для  інтеграції  поки  що  втраченого  Криму,  кримські 
татари  розпочали  боротьбу  за  збереження  власної 
ідентичності в умовах окупаційного режиму.

Під час існування Кримського ханства (1441–1783) 
кримські  татари  були  повноправними  господарями 
півострова. Проте в 1783-му Російська імперія анексу-
вала Крим. Історикиня Гульнара Бекірова наголошує, 
що саме від першої анексії варто датувати втрату іден-
тичності кримських татар.

Які  складові  ідентичності? Більшість  дослідників 
виділяють такі ключові фактори: територія, традиції, 
мова й релігія.

М’яка сила у дії. «Кримський дім» і його заходи – спосіб привернення 
уваги усього українського суспільства до проблем анексії і 
кримськотатрського народу 

Крим — це моя сім’я та моя Бать-
ківщина. Це моє коріння, яке мене 
живить. Це те місце, де я хочу зу-
стріти свою старість. 

Про ідентичність. Для мене іден-
тичність складається з трьох цегли-

нок: релігія, мова, територія. З терито-
рією я мало на кого можу вплинути, щодо 

релігії — я віруюча, але не з тих, хто може 
навчити людину певних канонів ісламу, проте я можу по-
кращити мову.

Про збереження народу. У нас є ідея, що в кожній сім’ї має 
бути мінімум четверо дітей, щоб нас ставало більше. Також 
ми закликаємо вивчати рідну мову, щоб батьки могли пи-
сали заяви у школи з вимогою вивчення їхніми дітьми 
кримськотатарської мови. Це ж має бути за замовчуванням 
— мати можливість вивчати рідну мову. Натомість ми що-
року пишемо заяви, щоб діти мали змогу вивчати крим-
ськотатарську хоча б раз на тиждень.

Про збереження ідентичності. Ми самі відповідальні за 
власне майбутнє. І за існування нашого народу. Кримсько-
татарська перебуває у списку мов, які зникають. Сидіти й 
повторювати «давайте щось робити» немає сенсу, краще 
таки робити. Не буде мови — не буде народу. Я знаю мову 
й відчуваю, що можу трохи вплинути. Якщо такі, як я, нічого 
не робитимуть, то що тоді робити людям, які мови взагалі 
не знають.

Себія Абібуллаєва, 23 роки:

Крим — це моя Батьківщина. Дім, 
де живуть мої батьки. Це місце, де 
є моє коріння.

Про ідентичність. Маркерами  
ідентичності є збереження історії, 

культури й мови. Зараз мова пере-
буває у важкому становищі. Мені со-

ромно, що я не можу вільно спілкуватися 
рідною мовою. І зараз я шукаю можливостей  

її покращити. 
Важливо знати, хто ти, звідки походиш, хто твої батьки. І 
водночас бути відкритим для навчання. Зараз у кримськота-
тарській спільноті важливо втримати баланс, щоб не розчи-
нитися, але й не закритися повністю.
Мені важливо бути чесною з собою: розуміти, що я зберіга-
тиму власну ідентичність і моїм завданням буде пояснити 
своїм дітям, хто ми. Передати їм цю частину генетичного 
коду, щоб вони могли розповісти свою історію. Ми маємо 
великий спадок, і буде дуже жаль, якщо він розчиниться.

Про історію та традиції. Як дотримуватися мусульман-
ського посту, я пам’ятаю з п’яти років. Пригадую, як ми з ба-
бусею вставали о четвертій ранку, читали молитву, їли й 
далі лягали спати. Потім я вставала і знову їла — і була 
впевнена, що досі дотримуюся посту. Тому я вдячна своїй 
родині, яка не казала, що я щось роблю неправильно. Бо їм 
було важливе моє бажання. Про депортацію я також знаю 
змалку. Ще у другому класі розповідала вірші Лілі Буджуро-
вої про депортацію.

Ельзара Галімова, 26 років: 

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 12.12.2020
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Якщо в 1441 році кримські татари мали всі фактори 
ідентичності,  то  після  1783-го  втратили  насамперед 
територію.  Гульнара  Бекірова  пояснює,  що  тодішня 
втрата  державності  спричинила  втрату  відчуття  гос-
подаря на своїй землі.

Наступною  великою  травмою  для  кримських  та-
тар стала депортація в 1944-му. Тоді з Криму вивезли 
близько 200 тисяч кримських татар, із яких понад 46% 
загинули в жахливих умовах перевезення й на місцях 
депортації. Тобто внаслідок геноциду кримські татари 
втратили майже половину свого народу.

На  місцях  депортації  кримські  татари  намагали-
ся  вижити  всупереч  нелюдським  побутовим  умовам: 
у бараках  і майже без  їжі. Гульнара Бекірова наголо-
шує, що своїми діями імперський і радянський режи-
ми  перетворювали  їх  на  людей  другого  сорту.  Після 
депортації,  наприкінці  1940-х,  у  Криму  розпочалися 
процеси  стирання  кримськотатарської  історії.  Пар-
тія організувала сесію з історії Криму й дала вказівку 

Крим для мене — це дім, запах 
страв, які готує мама, смак міц-
ної кави, свіже повітря, яке ти 
відчуваєш кожною клітинкою 
свого тіла, гори, на які можна 

дивитися вічність, і море.

Про усвідомлення ідентичності. У 
березні 2014 року я зрозумів, що не 

приймаю тієї реальності, якою вона 
стала. Після окупації Криму я вирішив переїхати на ма-
терикову частину України, зокрема до Львова, де на-
вчався в медичному університеті й жив уже кілька ро-
ків. Також тут я відчув свою українську ідентичність.

Про кримськотатарську ідентичність. Кримськотатар-
ська ідентичність була зі мною з дитинства: родичі, 
традиції, кухня, мова, культура. Української ідентич-
ності не було ні в мові, ні в релігії, ані у традиціях. Я не 
вважав себе українцем і про Україну знав лише з кни-
жок Лесі Українки й Івана Франка, а також фільмів 
тощо. 

Про збереження ідентичності. Розуміти свої цінності й 
ідентичність, шанувати та знати історію і надолужу-
вати ці прогалини зі шкільної освіти. Для збереження 
ідентичності важливо жити на своїй землі. Це те, що 
зараз для багатьох є неможливим. Це важко — іденти-
фікувати себе як кримського татарина й не мати змоги 
жити на Батьківщині. 
Коли я ділюся цим, то зберігаю себе. Адже якщо хочеш 
краще щось збагнути — навчи цього іншого. Коли я 
розповідаю про кримських татар, про традиції та істо-
рію, то й сам глибше все відчуваю та усвідомлюю.
Ми є народом, який досі формується. У нас дуже ба-
гато питань про ідентичність, мову й інституції. Тому я 
хочу зробити щось важливе й цінне для свого народу. 
Для мене це те саме, що робити щось для українського 
майбутнього Криму. Але думаю, що всі ми робимо не-
достатньо. Навіть говорячи про наратив: як часто ми 
згадуємо про Крим, як часто медіа згадують про Крим, 
як часто бувають якісь дискусії чи обговорення. 

Сінавер Сейтумеров, 27 років:
писати  історію  півострова  без  згадування  про  крим-
ських  татар.  Це  був  удар  по  національній  пам’яті. 
Кримські татари втратили не лише власну територію, 
а й частину своєї історії.

Перебуваючи  в  місцях  заслання  без  можливості 
виїжджати за межі закритих поселень, кримським та-
тарам таки вдалося зберегти національну пам’ять і за 
кілька десятків років повернутися на Батьківщину.

У  розмові  з  історикинею  Гульнарою  Бекіровою 
я запитувала, чи не боялися вони повертатись до Кри-
му на початку 1990-х, після розпаду СРСР. На що пані 
Гульнара відповіла: «Кого можна боятися, якщо ми на 
Батьківщині».

Проте мешканці  півострова  зустріли  їх  дещо  упе-
реджено.  Тобто  хоча  радянський  режим  і  припинив 
своє  існування,  його  наслідками  стало  зокрема  не-
сприйняття  кримських  татар  у  Криму.  Імперський 
і радянський режими зі своїм завданням упорались — 
кримських  татар  іще  тривалий  час  уважали  людьми 
другого сорту. Та це їх не зупиняло. Гульнара Бекірова 
наголошує, що коли вони повернулися на «землю обі-
товану»,  їм було байдуже щодо сприйняття й частко-
вої заборони поселятись у Криму.

Рішучість  і  безстрашність  кримських  татар  після 
повернення влучно описує Сергій Жадан у вірші «Як 
ми будували свої доми»:

Брила до брили, цвях по цвяху, стіна до стіни.
Якщо можеш мене спинити, ну то спини.
Але якщо хочеш, щоби мене тут не було,
доведеться крім мене забрати й моє житло.

Унаслідок першої анексії в 1783 році постраждала 
державна ідентичність, а після депортації — і держав-
на,  і  національна  ідентичності.  Здавалося,  після  по-
вернення  на  Батьківщину  кримські  татари  зможуть 
розпочати відновлення втраченого, проте у 2014 році 
Росія окупувала Крим,  і кримські  татари знову нама-
гаються не втратити того, що мають.

Якщо імперський і радянський режими були спря-
мовані  на  знищення  державної  й  національної  іден-
тичності,  то  російська  окупаційна  влада  сьогодні 
використовує  численні  арешти  кримських  татар  для 
знищення  ще  й  релігійної  ідентичності.  Гульнара 
Бекірова  зауважує,  що  закон  про  заборону  Хізб  Ут-
Тахрір  у  Росії  дуже  на  руку  російській  владі.  Бо  він 
став зброєю для залякування кримських татар у тим-
часово окупованому Криму.

Від  часу  окупації  Криму  минуло  шість  років.  За 
цей  час  підросло  покоління  тих,  чиї  батьки  поверта-
лися на початку  1990-х  і  відновлювали у Криму своє 
життя.  Зараз  у  кримськотатарської  молоді  непросте 
завдання —  зберегти  свою  ідентичність  в  умовах  ро-
сійської окупації.

Про  те,  як  вони  зберігають  ідентичність  і  чим 
є для них Крим, розповіли троє молодих представни-
ків кримськотатарського народу. 

ЯКЩО ІМПЕРСЬКИЙ І РАДЯНСЬКИЙ РЕЖИМИ БУЛИ СПРЯМОВАНІ  
НА ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Й НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ,  

ТО РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА СЬОГОДНІ ВИКОРИСТОВУЄ 
ЧИСЛЕННІ АРЕШТИ КРИМСЬКИХ ТАТАР ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЩЕ 

Й РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
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Олеся Парфан

Якою є українська молодь, що сумує за Радянським Союзом,  
чим живиться ця ностальгія і що з нею робити 

За минуле, якого не було 

«Слава Советской Армии», — пише  один мій  знайомий 
у соціальний мережі, виставляючи фотографію з ядучою 
червоною  зіркою  й  написом  «23 февраля»,  обвитим  ге-
оргіївською стрічкою. В іншому дописі на фото майорить 
прапор із серпом і молотом. Він переконаний: Союз дав 
нам усе, що ми нині маємо,  а Україна  завдяки вдалому 
правлінню  досягла  піку  свого  розвитку,  проте  якби  не 
СРСР,  то  її  взагалі  не  було  би.  «Там  люди  чувствовали 
себя в безопасности, спокойно жили, получали зарплату, 
работали и ни в чем себе не отказывали», — стверджує 
він, хоча сам жодного дня у СРСР не жив, бо народився 
вже в незалежній Україні.

За  даними  опитування  Київського  міжнародного  ін-
ституту  соціології  за  червень  цього  року,  кожен  третій 
українець жалкує  про  розпад СРСР. Якщо  ствердна  від-
повідь у 50% респондентів у віці 70 років і старших прог-
нозована,  то цифра  14% серед опитаних у віці до 30 ро-
ків щонайменше дивує. Як люди, які все життя прожили 
в  незалежній  Україні,  можуть  ностальгувати  за  радян-
ським минулим, якого в них не було?

Якщо  порівняти  з  аналогічним  опитуванням,  здійс-
неним у травні 2013 року Соціологічною службою «Рей-
тинг»,  то  можна  помітити  хоч  і  незначну,  але  позитив-
ну тенденцію. Серед молоді тих, хто жалкує про розпад 
СРСР,  було  16%.  Очевидно,  мінусом  є  наслідок  чіткого 
європейського  вектора,  який  остаточно  окреслився  піс-
ля  Революції  гідності.  Як  доказ  маємо  дані  за  жовтень 
2015 року — ті самі 14%, що й нині. Тобто за останні п’ять 
років нічого не змінилося.

Історії про «ковбасу по два двадцять» і «справжній 
пломбір» часто розповідають навіть ті, хто об’єктивно 

оцінює  життя  у  СРСР  і  не  прагне  повернутися  назад 
у  часі.  Утім,  є  категорія  людей,  які  роблять  це  некри-
тично, адже загалом були орієнтовані на СРСР. Як нас-
лідок,  відбувається  спотворення  дійсності.  Виникає 
умовна реальність, у якій панує порядок і рівність. Ре-
трансляція  батьківської  ностальгії  —  перша  причина 
туги за Радянським Союзом у сучасної молоді, вважає 
Євген  Головаха,  заступник  директора  Інституту  соціо-
логії НАН України.

Другий  чинник  —  сприйняття  тоталітарної  дисци-
пліни  як  взірця  суспільного  устрою.  «Хтось  ностальгує 
за великою країною, де кожен був гвинтиком у великій 
машині. Це люди, просякнуті державною величчю. Хтось 
симпатизує комуністичним уявленням: не має бути бага-
тих, усі мають бути рівними. А ще є люди, які хочуть жити 
в  жорстких  дисциплінарних  умовах.  СРСР  таку  нагоду 
давав,  а  нинішнє  суспільство  не  дає,  натомість  у  ньому 
дуже  багато  невизначеності», —  пояснює  Євген  Голова-
ха.  Прихильність  до  тоталітарної  системи,  на  думку  со-
ціолога, не залежить від віку. Це радше тип особистості, 
що може проявлятися і в молоді, і у людей інших вікових 
категорій.  Політичний  аналітик  Фонду  «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов серед 
інших причин називає вплив медіа. Свою лепту в форму-
вання поглядів частини суспільства вносять насамперед 
проросійські  канали  інформації.  Вони  часто  акумулю-
ють  невдоволення  суспільства  соціально-економічною 
ситуацією  і  приховано,  а  часом  і  явно  апелюють  до  від-
чуття ностальгії. Майданчиками  збуту радянських нара-
тивів  стають  також  соцмережі.  Блокування  російських 
інтернет-сервісів  в  Україні  суттєво  зменшило  частку  їх-
ніх прихильників. Проте дехто з користувачів того-таки 
«ВКонтакте»  обходить  заборони  через  технологію  VPN. 
Там свою роботу з промивання мізків роблять меми, ві-
доси  та  інші  легкі  для  сприйняття  матеріали,  створені 
насамперед  для  молодіжної  аудиторії.  Вони  культиву-
ють  ідеї, що  становлять основу радянської  ідентичності. 
Це  російські  міфи  про  братні  народи,  «Велику Перемо-
гу» як тріумф добра і славну «русскую душу». Важливим 
елементом маніпуляції також є протиставлення Росії як 
берегині духовності та традицій надмірно матеріальному 
Заходу.

Разом  із  ностальгією  молодь  переймає  й  відповідні 
цінності,  точніше —  цілковиту  їх  протилежність.  Струк-
тура  всередині  молоді,  яка  ностальгує  за  Радянським 
Союзом,  складніша,  аніж  видається  на  перший  погляд. 
Умовно цих людей можна поділити на три групи.

«Якби  референдум  про  проголошення  незалежності 
України відбувався сьогодні, то як Ви на ньому проголосу-
вали б?» — так звучить одне з питань загальнонаціональ-
ного дослідження, яке здійснював Фонд «Демократичні 
ініціативи»  разом  із  соціологічною  службою  Центру 
Разумкова  в  серпні  цього  року  в  усіх  регіонах  України 
(окрім Криму  й  окупованих  територій Донецької  та Лу-

Машина часу і примусу. На окупованому Донбасі радянські атрибути 
стали обов’язковим елементом свят і для молоді 
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За даними опитування Київського міжнародного інституту соціоло-
гії за червень цього року, кожен третій українець жалкує про розпад 
СРСР. Якщо ствердна відповідь у 50% респондентів у віці 70 років 
і старших прог нозована, то цифра 14% серед опитаних у віці до 
30 років щонайменше дивує

ганської  областей).  Проти  проголошення  незалежності 
виступили  21% молодих  прихильників  СРСР. Ще  14,5% 
тих,  хто  тужить  за  Радянським  Союзом,  відповіли,  що 
взагалі не брали би участі в референдумі. Тобто частина 
молоді,  яка  ностальгує  за СРСР,  піддає  сумніву  існуван-
ня держави Україна. Неважко здогадатися, до цінностей 
якої  країни  тяжіє  така  категорія.  Росія,  яка  є  правонас-
тупницею Радянського Союзу, підживлює антиукраїнські 
настрої зокрема через уже згадані канали комунікації. Як 
доказ, 29,5% серед молоді, що вважає розпад СРСР нега-
тивною  подією,  переконані:  Україні  варто  приєднатися 
до  Євразійського  економічного  союзу  (Росія,  Білорусь, 
Казахстан).

Також виявляється й  інша характеристика — аморф-
ність. За словами Сергія Шаповалова, вона є ключовою 
рисою  цієї  частини  суспільства:  «Це  патерналістичні 
люди, які керуються радянською логікою «краще не ви-
совуватись».  Якщо  їх  щось  не  влаштовує,  то  «нехай  це 
зробить  хтось  інший,  а  не  я».  Відповідно,  ці  люди  зде-
більш пасивні».  Така молодь має  очікувано низький  рі-
вень  громадянської  освіти  й  переважно  песимістично 
дивиться в майбутнє. Проросійські погляди й соціальна 
пасивність видаються цілком логічними характеристика-
ми перших двох груп.

Парадоксально те, що третина прихильників СРСР вод-
ночас  підтримує  вступ України  до Європейського Союзу, 
що видно з результатів наведених досліджень. Такі люди 
ностальгують  за  радянським,  але  водночас  не  проти  єв-
ропейських цінностей. «Мені важко збагнути, як мислять 
такі люди, але вони є. І підозрюю, що їхня група ще й дуже 
різнорідна всередині», — коментує Сергій Шаповалов.

Ностальгія за «золотим віком» — універсальне явище, 
яке  залишили  у  спадок  імперські  режими. Дехто  з  бри-
танців досі не може змиритися, що більше немає країни, 
«над якою ніколи не заходить Сонце». Вони сподіваються 
ще  побачити,  як  їхній  прапор  здіймається  над  британ-
ським  світом  на  знак  повернення  колишньої  першості. 
Багато  індусів  із  гордістю  приналежності  розповідають, 
що без Британської імперії в Індії не було би ані залізни-
ці, ані демократії, проте уникають говорити про жорстокі 
придушення повстань проти  іноземного правління, руй-
нування традиційної системи цінностей і звичаїв та інші 
наслідки насильницької колонізації.

Люди,  які  плекають  ностальгію  за  «стабільністю 
й  величчю»  СРСР,  є  в  усіх  пострадянських  країнах.  Зо-
крема це властиво й молоді. Проте деяким країнам вда-
ється  максимально  віддалятися  від  образу  й  мислення 
колишніх  радянських  республік.  Прикладом  жорстких, 
але  успішних  правил  боротьби  за  власну  ідентичність 
є Балтійські краї ни. «Латвія, Литва й Естонія займають 
у цьому питанні доволі жорстку позицію. Вони на рівні 
законодавчих актів визнають, що радянський період був 
періодом  окупації.  Цікавий факт, що  в  академічних  чи 
публіцистичних  працях  вони  просять  не  називати  свої 
країни колишніми радянськими республіками, бо не хо-
чуть  ідентифікуватися  з Радянським Союзом», — розпо-
відає Сергій Шаповалов. Однією із причин їхнього успіху 
стала рішуча декомунізація одразу після проголошення 
незалежності.  Натомість  у  нас  процес  позбавлення  на-
слідків  комуністичної  ідеології  активізувався  лише  із 
прийняттям відповідного пакета законів у 2015 році, а на 
практиці  триває  досі.  Відмову  від  так  званих  здобутків 
тоталітарних режимів і засудження тогочасних злочинів 
як  необхідну  передумову  створення  демократичного  су-
спільства  ілюструє  також  процес  денацифікації.  Нюрн-
берзький  трибунал  засвідчив  величину провини. Проте 

післявоєнна  Німеччина  поставала  зо крема  й  на  ґрунті 
визнання власної причетності та відповідальності. Послі-
довна й сувора відмова від понять минулого стосувалася 
просвітницької роботи зокрема й серед молоді, та часом 
відбувалася радикально. Американці як члени антигітле-
рівської коаліції інколи бралися за наочне ознайомлення 
німців  зі  злочинами  нацистської  Німеччини:  примушу-
вали їх брати участь у розкопках масових поховань жертв 
нацизму. У  такий дещо радикальний  спосіб  сутність  ре-
жиму  виявлялася  безпосередньо  й  запитань  про  дореч-
ність заборони певних символів не виникало.

За  словами Сергія Шаповалова,  країни,  які  успішно 
віддаляються від радянського минулого, мають чітку гу-
манітарну й  інформаційну політику. Вони спрямовують 
до  людей,  зокрема молоді,  яка  ніколи  не жила  в  СРСР, 
інформацію, що оповідає про справжнє радянське життя, 
а не пропущене крізь призму спогадів та індивідуальних 
переживань.

Цю  думку  поділяє  й  Володимир  В’ятрович,  голова 
Українського  інституту  національної  пам’яті  у  період  із 
2014 до 2019 року. Зокрема він вважає, що на законодав-
чому рівні Україна вже все зробила: заборонила комуніс-
тичну символіку, відкрила архіви, здійснила декомуніза-
цію. Єдине, що може вплинути на зменшення кількості 
не тільки молоді, а й людей старшого покоління, яке досі 
ностальгує  за  Радянським  Союзом,  —  це  інформацій-
но-просвітницька  діяльність.  «Держава  має  розповіда-
ти, чим насправді був Совєтський союз. Розповідати про 
жахи й репресії, а також про звичайне життя совєтської 
людини,  яке  було  сірим,  похмурим  і  нецікавим», —  на-
голошує він.

Одним із таких просвітницьких проєктів стала вистав-
ка «Battle of memories: міфи та реалії радянської доби», 
на  якій  через  побут  та  артефакти  радянського  періоду 
було  показано  брєжнєвські  часи.  Це  один  зі  способів 
ненав’язливого тлумачення історії, коли у глядачів є змо-
га дійти власних висновків. Наша  історична пам’ять по-
требує уваги й пояснення, бо це частина нашої  ідентич-
ності, від якої чимало залежить.

Як стверджує Євген Головаха, повністю позбутися но-
стальгійних  настроїв  не  вдасться.  Навіть  коли  на  зміну 
одному поколінню прийде інше, стале ядро тих, кому ра-
дянський  устрій  суспільства  з  певних  причин  видавати-
меться єдиною правильною моделлю життя, буде завжди. 
Коли ностальгію припинять транслювати батьки, молодь 
черпатиме її з історичних джерел. Але розуміння власної 
приналежності й  ефективна діяльність  у цьому питанні 
з боку державних інститутів — те, що сприятиме стабіль-
ному  зменшуванню  тих,  хто  ностальгує.  «Темпи  змен-
шення залежатимуть від успіхів України як капіталістич-
ної держави на шляху до успіху. Залежатиме, наскільки 
дієвою буде пропаганда цінностей сучасності й наскільки 
ми зможемо створити атмосферу, у якій буде розвінчано 
міфи про радянські цінності й переваги», — додає Євген 
Головаха. 
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САМЕ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ НАС ЗНАЙОМЛЯТЬ ІЗ ТРАДИЦІЯМИ, 
РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРАВИЛА, НАВЧАЮТЬ НОРМАМ, 
ЯКІ СПРОЩУЮТЬ ЖИТТЯ. ПРОТЕ У ТОМУ-ТАКИ ДИТИНСТВІ БАТЬКИ 
«ВКЛАДАЮТЬ У ГОЛОВИ» ДІТЯМ БАЗОВІ ЗНАННЯ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, 
ЯКІ СТАЮТЬ ДЛЯ НИХ НЕАКТУАЛЬНИМИ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

Ірина Радюк, Валентина Палиця 

Як співіснують традиції та заборони, і що має зберегти українська молодь 

Статус: усе складно

Якщо звертатися до академічного визначення поняття 
«традиція»,  то  науковці  виділяють  такі  його  особли-
вості: «Відносно стійкі, такі, що повторюються, способи, 
прийоми, методи діяльності, які складаються в рамках 
конкретного соціального організму, зумовлені культур-
ними,  суспільно-економічними,  політичними  особли-
востями його існування; передаються від покоління до 
покоління, а також мають логічне обґрунтування. Саме 
останнє є однією з основних відмінностей традиції від 
звичаю». Але до сучасності це обґрунтування часто не 
надто  застосовне,  бо  символічне  чи  значеннєве  напов-
нення  традиції  розмивається  з  плином  часу.  Напри-
клад,  стрибки  через  багаття  у  ніч  на  Івана  Купала  ра-
ніше  були  символом  очищення,  але  нині  це  радше  за-
бава  для  молоді  та  цікавинка  для  привернення  уваги 
туристів, не більше. Натомість Різдво й Великдень — це 
досі ті релігійні свята, які сприяють збереженню укра-
їнської  ідентичності.  Вони  містять  і  зберігають  еле-
менти  сакральності  й  сімейного  та  національного 
єднання.

З одного боку, саме у дитячому віці нас знайомлять 
із  традиціями,  розповідають  про  загальноприйняті 
правила, навчають нормам, які спрощують життя. Про-
те у тому-таки дитинстві батьки «вкладають у голови» 
дітям  базові  знання  про  навколишній  світ,  які  стають 
для них неактуальними у дорослому віці. У психології 
це явище характеризується терміном «інтроєкція», тоб-
то нав’язана настанова, якої колись давно привчили до-
тримуватися батьки чи вчителі. Насправді такі інтроєк-
ції  супроводжують людину протягом усього життя, як 
і  традиції. Вони можуть  і шкодити людині,  якщо є не-
сумісними  з  сучасністю. Наприклад,  мати  колись  вчи-
ла  доньку:  «Будь  скромною,  вихваляти  себе  негарно». 
Коли ця дівчина закінчила університет і почала шукати 
роботу,  то зіткнулася з проблемою: вона не вміла себе 
презентувати,  бо  її  навчили, що  акцентувати  увагу на 
своїх досягненнях — моветон. Тоді на ментальному рівні 
відбувся дисонанс,  із яким довелося працювати. І далі 
розвиток  подій  залежить  тільки  від  усвідомлення  осо-
бистістю  цієї  установки.  Бо  без  розуміння  проблеми 
вона може почати недооцінювати себе і влаштовуватися 
на посади з гіршими умовами, ніж могла б.

КОЛИ ХРЕСТИТИ?
Перше  знайомство  з  традиціями  в  Україні  відбувається 
майже відразу після народження. Часто після хрещення 
батьки  одягають  немовляті  на  руку  червону  нитку  як 
«оберіг від злих духів». Сама по собі традиція не має жод-
ної  негативної  конотації.  Проте  це  швидше  забобон 
і флешбек до слов’янського язичництва, аніж ілюстрація 
християнських чи тим паче загальнолюдських цінностей.

Що ж до самого обряду хрещення, то він найчастіше 
відбувається у ранньому дитинстві, коли особистість іще 
не  сформована  і  не  усвідомлює потреби  в  тій  чи  іншій 
релігії.  Натомість  є  добрі  наміри  батьків:  дитину  охре-
щують, щоб її «не зурочили, не накликали біду». Проте 
у більш зрілому віці людина сама може свідомо обрати 
те чи інше віросповідання чи обійтися взагалі без нього.

За словами отця Тараса Жеплінського, керівника ін-
формаційного відділу Департаменту  інформації УГКЦ, 
позиція церкви в цьому питанні така: «Церква радить, 
а то й закликає охрестити дитину якомога швидше. За-
звичай  хрещення  відбувається  в  найближчу  неділю 
після народження немовляти. Хрестять дитину в пара-
фіяльному  храмі.  За  надзвичайних  обставин —  вдома, 
а в разі загрози смерті дитини охрестити  її може будь-
хто із християн у будь-якому місці. Чому хрестимо так 
рано? Тому що хрещення є тим єдиним, що дає нам пев-
ність у житті. «Хто увірує і охреститься, той буде спасен-
ним», — запевняв сам Ісус Христос. Охрещена людина 
має  запевнення  у  вічному  житті,  яке  не  закінчується 
фізичною смертю, але продовжується у небі. Охрещена 
людина приєднується до спільноти церкви, яка зберігає 
повноту Божого об’явлення. А ще — відрікаючись від са-
тани, який більше не має над нею влади, вибирає госпо-
дарем  свого життя Господа нашого  Ісуса Христа. Тому 
батьки-віряни  прагнуть  поділитися  цим  неоціненним 
скарбом зі своєю дитиною якомога раніше, щоб уже на 
самому початку закласти міцний фундамент  її подаль-
шого життя. Чи не було би краще, якби людина в дорос-
лому віці сама вирішила, яка саме релігія їй потрібна?.. 
Якби віра була лише чиєюсь приватною справою — може, 
й  так. Але  віра  в Бога не  є  лише  особистим рішенням 
окремо  взятої  людини,  але  й  тисячолітнім надбанням 
віруючого народу. Християнська віра має міцний фунда-
мент, тяглість, традицію. Вона побудована на об’явленні 
самого  Бога,  проповіді  апостолів,  свідченні  мучеників 
і життєвому досвіді багатьох людей, які, немов зіницю 
ока,  передають  її  з  покоління  в  покоління.  Навіщо  ж 
наново проходити цей двотисячолітній шлях самотуж-
ки,  коли можна,  долучившись  до церковної  спільноти, 
отримати  його  у  хрещенні  як  надбання  єдиної,  святої, 
соборної  й  апостольської  церкви?  Охреститись,  звісно, 
ніколи не пізно. Ба навіть краще пізно, ніж ніколи. Але 
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позбавити дитину можливості  бути причасником Тіла 
і Крові нашого Спасителя і лишити її без дару Святого 
Духа я б не наважився».

ВЛАСНИЙ ВИБІР І ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР
Друга важлива стадія в житті українців та українок — 
одруження, шлюб,  весілля,  вінчання.  Хоч  якими  сло-
вами такі різні за значенням поняття називай, але тут 
головне  —  створення  сім’ї.  Молодь  готують  до  цього 
з  дитинства.  Хлопців  зазвичай  настановляють,  що 
треба буде забезпечувати сім’ю, а дівчат намагаються 
навчити  різним  технікам  прибирання  та  варениколі-
плення. Ще  на  початку ХХ  століття  шлюб  був  еконо-
мічною  угодою  між  батьками  наречених.  У  ту  пору, 
коли  українці  були  переважно  селянською  нацією, 
ранні  й  не  рівні  за  віком  шлюби  вважалися  нормою. 
Також  суттєвою  була  роль  соціальної  стратифікації 
при  виборі  нареченого  чи  нареченої.  Радянська  си-
стема застосовувала до інституту родини свої підходи: 
існував  податок  «на  бездітність»,  людей  мотивували 
до створення сім’ї перспективою отримання квартири 
та  іншими  матеріальними  заохоченнями,  практично 
недосяжними для самотніх.

У сім’ї, шлюбі ми будуємо партнерські стосунки, ви-
ховуємо дітей та успішно реалізовуємося поруч із чоло-
віком/дружиною. Проте нині далеко не всі молоді люди 
прагнуть мати дітей і будувати сім’ю. Тим паче коли ро-
дичі постійно надокучають питанням «А коли сім’я та 
онуки?». Перш  за  все  це матір,  яка,  найімовірніше,  ви-
йшла заміж до тридцяти років і нині несвідомо намага-
ється передати дітям патерн своєї поведінки та поділи-
тись своїм досвідом, бо вона вже «знає, як краще».

Українські  весілля  традиційно великі,  і на них має 
бути  присутня  вся  родина.  Коли ж  якогось  родича  не 
запросиш — образа не забариться. Тож доводиться кли-
кати абсолютно всіх, навіть найдальших. Тільки часто 
на таку забаву нареченим та їхнім батькам доводиться 
навіть брати кредити. Не поодинокі й приклади,  коли 
шлюб у церкві — це про красиві фотографії  у  соцмере-
жах, а не про союз душ. Усе це випадки, коли людина не 
розуміє сенсу традицій та сакральності, яка в ній закла-
дена. Натомість наречені просто  хочуть «як  у  всіх» чи 
щоб виглядало «дорого-багато».

Щодо  батьківського  «я  знаю  краще»  журналіст  та 
політолог Євген Глібовицький дотримується такої дум-
ки: «Батьки схильні до традиційних рішень: у вихован-

Чи є в цьому сакральний зміст? У багатьох регіонах України досі поширені «поминання» на цвинтарі з пишними обідами й алкоголем. Утім, це 
дикий пережиток радянщини, а не давня традиція 
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ні орієнтуються на себе, а не на дітей. Вибираючи про-
фесію або впливаючи на кінцеве рішення дитини, вони 
радше думають про її безпеку, аніж про успішність. Так, 
юрист може себе захистити, але може й не досягти успі-
ху». Такою самою ситуація в давнину була  і  з вибором 
партнера для шлюбу: батьки приймали рішення про те, 
з ким їхня дитина мала пов’язати життя. Права голосу 
в неї самої не було.

Інший  аспект  українських  традицій  —  це  гучні  гу-
ляння  весіль,  які  за  всіма  канонами,  можуть  тривати 
близько  тижня  разом  із  поправинами.  Уся  родина  за 
столом,  літри  самогону,  столи  вгинаються  від  наїдків, 
кредити на весілля, бійки, викуп нареченої за ящик го-
рілки — а чи потрібно нам підтримувати такі традиції, 
які спричинюють тільки стрес для молодят? Карантин 
показав,  що  можна  одружуватись  і  без  таких  гулянь 
і бути щасливими у шлюбі.

«Біологічно ми такі ж, як наші предки, але ми живе-
мо  в  інших  умовах,  набагато  кращих»,  —  зазначає  Єв-
ген Глібовицький. Отже,  і  цінності  у  нас  повинні  бути 
видозміненими,  підлаштованими  під  наші  запити. 
Складність у тому, що ми — самі собі техпідтримка. Ми 
самостійно відкидаємо застарілі ціннісні орієнтири. На-
томість  або  підтримуємо  автентичні  традиції  й  відро-
джуємо їх як частину нашої давно забутої ідентичності, 
або ж створюємо нові. До прикладу, потреба особистого 
простору у громадських місцях логічно втілилася у нор-
му соціальної дистанції під час пандемії. І хоча українці 
не настільки  толерантні  у  цьому плані,  як  японці,  але 
все ж COVID-19 вніс свої корективи як у наші буденні ри-
туали, так і у традиції. Коментар Євгена Глібовицького 
неабияк співзвучний цій тезі: «Культура довготерміно-
во впливає на правила, а правила більш гнучкі і корот-
котерміново впливають на культуру».

Також доречно згадати український забобон про те, 
що не можна прибирати чи вишивати хрестиком у неді-
лю, адже це день для відпочинку. Проте сучасна людина, 
яка  має  нестандартний  графік  роботи,  часто  перестає 
слідувати цьому правилу з логічних міркувань.

ТАБУЙОВАНА ТЕМА
Третій етап, про який нам так хочеться думати, що він 
трапиться не  з нами чи бодай  точно не  сьогодні, — це 
смерть. Проте навколо постійно хтось помирає. Є смерті, 
які нас не зачіпають, а є ті, що викликають у нас болісні 
переживання.  Серед  українців  про  смерть  у  принципі 
говорити не заведено. Звідси і приказка: «Про мертвого 
говорять  або  добре,  або  нічого».  Не  існує  прямої  пере-
стороги щодо  озвучування  цієї  теми,  але  коли молодь 
намагається говорити з батьками про чиюсь теоретичну 
смерть чи навіть власну, всі розмови самі собою згорта-
ються, бо «можна накликати біду». Можливо, це мінус, 
адже коли молода людина, скажімо, переживає смерть 
родича,  а  поруч немає  інших рідних,  вона  опиняється 
у максимально невизначеній ситуації. Це наслідок табу-
ювання розмов про  смерть. Навіть якщо чиясь  умовна 
мама хоче, щоб її після смерті кремували, ніхто про це 

не дізнається, бо говорити про це не заведено. Складати 
заповіт у юному та середньому віці серед українців теж 
не поширена практика, бо хто ж збирається помирати 
так рано? З’являється він переважно у  старших людей, 
яким  вже  «варто»  думати  про  неминуче  наближення 
смерті.

Щодо поховальних традицій,  то в Україні  вони ма-
ють переважно релігійний характер. До прикладу, по-
ховання у землю — це припис християнських конфесій. 
Але не церква як інституція першою вирішила ховати 
людей у  такий спосіб — насамперед це було банально 
зручно  на  нашій  території.  От  тільки  похорон,  окрім 
питань  із  документами,  обріс  ще  й  додатковими  тра-
диціями  та  забобонами.  Яскравий  приклад  традиції, 
яка поступово занепадає, можна побачити на початку 
фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», де 
за  похоронною  процесією  йдуть  плакальниці  й  голо-
сять на все село.

Обряд  поховання  —  також  частина  національної 
культури.  Почувши  фразу  «американський  похорон», 
ми уявляємо або людей у чорному, які стоять на ідеаль-
но  скошеному  кладовищі,  і  ніхто  навіть  не  плаче,  або 
сцену,  як  людина розвіює прах над  океаном. Водночас 
«індійський похорон» у нашій уяві — це спалення тіла зі 
скиданням  його  у  річку. Натомість  український  тради-
ційний  похорон —  той  рідкісний  випадок  (окрім  весіл-
ля), коли збирається вся-вся велика родина. Найрідніші 
проводять  останню ніч  із  тілом  покійного  вдома,  а  на 
наступний день відбувається сам похорон  із поминаль-
ним богослужінням — панахидою. Головна мета всього 
процесу — це молитва за упокій душі померлого та про-
щання з ним.  Інколи під час парастасу родичі пильну-
ють тіло, бо хвилюються, що шнур, яким зв’язують ноги 
покійника, може хтось вкрасти і використати для магіч-
них цілей. У це, втім, не всі вірять. Ще є традиція кидати 
по грудці землі всім присутнім, коли труну починають 
закопувати.

Але чи не найхарактерніша з українських поховаль-
них  традицій —  «їхня  величність»  поминки.  З  одного 
боку,  вони  є  таким  собі  «пригощанням» від покійного, 
яке організовують його родичі. Проте  інколи поминки 
переростають  у  веселе  гуляння  з  огляду  на  вживання 
алкоголю.  Також це  додатковий фінансовий  тягар  для 
сім’ї, у якої сталося горе. Тому й не дивно, що така тра-
диція теж поступово зникає.

Звичне для українців і українок поховання в могилу 
теж  із  часом може  зникнути  чи  стати  дорогим  задово-
ленням. Адже у містах закінчуються виділені під похо-
вання земельні ділянки, а відкриття нового кладовища 
у місті — довготривала бюрократична процедура. Ймо-
вірно, кремація згодом стане популярнішою — в україн-
ських містах-мільйонниках це явище вже й нині є доволі 
поширеним.

У добу глобалізації в багатьох країнах традиції зане-
падають,  і  все  менше молоді  прагне  їх  дотримуватись. 
Хоча навряд чи можна назвати цей процес  тотальним. 
Покоління  від  покоління  не  відривається  так  просто, 
як  крижина  від  айсберга.  Та  разом  із  традиціями нам 
дістаються ще й забобони, які не мають сенсу та часто 
шкодять.  Вони  «консервують»  відсталість  і  виховують 
покоління  «молодих  старців»,  які  продовжують  жити 
за  незрозумілими  застарілими  приписами.  Завдання 
молоді — фільтрувати  ці  беззмістовні  речі  й  зберігати 
ті культурні форми, з якими вона почуватиметься ком-
фортно та які нагадуватимуть їй про власне коріння та 
ідентичність. 

У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В БАГАТЬОХ КРАЇНАХ ТРАДИЦІЇ  
ЗАНЕПАДАЮТЬ, І ВСЕ МЕНШЕ МОЛОДІ ПРАГНЕ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЬ.  
ХОЧА НАВРЯД ЧИ МОЖНА НАЗВАТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС ТОТАЛЬНИМ.  
ПОКОЛІННЯ ВІД ПОКОЛІННЯ НЕ ВІДРИВАЄТЬСЯ ТАК ПРОСТО,  
ЯК КРИЖИНА ВІД АЙСБЕРГА

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 12.12.2020
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Зі зникненням СРСР  із політич-
ної  мапи  світу  не  зникли  ра-
дянські  моделі  поведінки.  Їх 
успадкували  навіть  ті,  хто 
вже народився за часів неза-
лежності.  Вийти  з-під  «ков-
пака», виявляється, складно 
навіть  тоді,  коли  його  об-
риси ледь помітні.
«Насправді  від  таборів 

ніхто  не  відмовився,  прос-
то  їхні  функції  перебирала 
на  себе  школа,  дитячий  са-
дочок,  їдальня,  лікарня,  сана-

торій,  паспортний  стіл,  вагон 
у  поїзді»,  —  так  історикиня  Олена 

Стяжкіна  описує життя  в’язнів  та працівників ГУЛА-
Гу «після таборів» у коментарі для книжки «Я змішаю 
твою кров із вугіллям» Олександра Михеда. Йдеться 
про форму поведінки  особистості,  яка  зростала  в  од-
них  обставинах,  а  продовжила  розвиватися  у  зовсім 
інших.  Люди,  які  в  часи  СРСР  працювали  або  пере-
бували  під  наглядом  у  виправно-трудових  таборах, 
згодом  вийшли  на  волю  й  продовжили  виховувати 
дітей  і  спілкуватися  з  іншими  вже  у  новій  звичній 
манері — з намаганням контролювати, неприхованою 
жорстокістю  та  невпинною жагою підпорядковувати 
всіх чітким правилам. Причому ці правила, переваж-
но абсурдні, навіть не модифікувалися,  а  збереглися 
донині у першопочатковій формі: «Закрий рота і  їж», 
«Дають — бери», «Не крути носом». А фінальний аргу-
мент  завжди незмінний: «Тому що я  так  сказав/-ла». 
Чому діти таких батьків виросли в атмосфері страху — 
зрозуміло і логічно.

Діти  незалежної  України  цей  страх  отримали 
у спадок  і передають далі у своїх сім’ях.  Їх привчила 
до  цього  також  багато  в  чому  скопійована  з  радян-
ської  система  освіти,  яка  унеможливлює  розвиток 
будь-якого критичного мислення. Окрім того, рольові 
моделі  «наглядач  і  підпорядкований»  часто  відпра-
цьовуються  не  лише  в  сімейних  або  робочих  стосун-
ках. Радянщина кинула  свою тінь  і на  свідомість мо-
лодих українців як громадян. Ще з радянських часів 
у пошуках причини та пояснення тяжкого становища 
загал приглядався до владних персоналій, а не до еко-
номічної  системи  тотального  підпорядкування.  Ілю-
зія, що стане добре тоді, коли до влади прийде хтось 
дорослий і відповідальний, хто все «порішає» і «знає, 
як краще» — наслідок давно вкоріненого в суспільну 
свідомість  патерналізму,  який  знову  й  знову  ставить 
країну в режим очікування.

Українська молодь потребує не лише здолати патер-
налізм, а й визначити власні ціннісні координати. Адже 
можливість впоратися з обіймами зовнішнього «русско-
го  мира»  з’явиться  не  раніше,  аніж  коли  розчиниться 
внутрішній «русский мир». Той самий, який найбільше 
помітний у культурному вимірі. Так, до рейтингу «100 
найкращих  пісень  в  Україні  за  сьогодні»,  опублікова-
ного сервісом Apple Music, увійшло 58 російськомовних 
композицій та жодної україномовної. Тут ідеться не про 
музику  як  про  культурний  продукт,  бо  на  це  будь-яка 
молода  людина  має  заготовку  із  виправданням:  «Ми 
слухаємо музику англійською,  іспанською,  італійською 
мовами. Так, російських пісень у плейлисті більше, але 
це лише тому, що ми знаємо цю мову та розуміємо текст». 
Йдеться про інструмент втручання в національне само-
визначення  —  чому  ми  залишаємося  прихильниками 
творчості  фактичного  ворога? Музика мовою  держави-
агресора  істотно  впливає  на  українську  молодь  —  ру-
сифікує,  а  поза  тим  і  схиляє  до  ментального  самогуб-
ства. Бо що ж тоді наше, за якими ознаками відрізнити 
україн ського виконавця від російського?

Тож проблема полягає у неготовності молодості від-
мовитися не лише від музики Басти чи Лєпса, а й Мона-
тіка  чи Насті Камєнскіх. Українське  «російське»  гірше 
за саме російське, тому що не лише віддаляє від нашої 
традиції, а й створює не той музичний етнокод, на який 
мали б спиратися молоді українці. Тож це хороша спро-
ба дати відсіч — пасивно,  звичайним  ігноруванням ро-
сійського  культурного  продукту.  Але  сила  поглинання 
переважила силу відторгнення: українській молоді бра-
кує відчуття відрази до низькопробного та шкідливого 
матеріалу.  Це  питання  відсутності  національної  само-
рефлексії і наслідок недостатності свободи: вибору, руху, 
пізнання.  Не  відмовляючись  від  російського  продук-
ту, українська молодь не просто не покращує ситуацію, 
а  відверто  погіршує  її.  Чарти,  результати  гугл-трендів 
та інші рейтинги контенту, який шукає молодь у мережі, 
часто стають яскравим маркером того, в якому культур-
ному  полі  ми  перебуваємо.  Держава  може  забороняти 
окремі  соцмережі  чи  гастролі  певних  виконавців,  од-
нак вибір кожного окремого користувача — це теж свого 
роду голос «за» чи «проти» свідомої русифікації. 

Згубна тяглість
Христина Шпук 

УКРАЇНСЬКІЙ МОЛОДІ БРАКУЄ ВІДЧУТТЯ ВІДРАЗИ ДО НИЗЬКОПРОБНОГО ТА 
ШКІДЛИВОГО МАТЕРІАЛУ. ЦЕ ПИТАННЯ ВІДСУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОРЕФЛЕКСІЇ І НАСЛІДОК НЕДОСТАТНОСТІ СВОБОДИ: ВИБОРУ, РУХУ, 
ПІЗНАННЯ. НЕ ВІДМОВЛЯЮЧИСЬ ВІД РОСІЙСЬКОГО ПРОДУКТУ, УКРАЇНСЬКА 

МОЛОДЬ НЕ ПРОСТО НЕ ПОКРАЩУЄ СИТУАЦІЮ, А ВІДВЕРТО ПОГІРШУЄ ЇЇ
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Бути людиною замало. Потрібно свою 
людськість виплекати у людяність. Від-
крити для себе цю формулу — це вже 
неабищо. А відвага на те, щоби послу-

жити в  цій справі іншим, є  особливим 
даром. Інституційний досвід УКУ та його 

modus vivendi розкриває себе як постійне 
шукання «формули» конвертації академічної 

досконалості та успіху в простір служіння. Саме тому «Університет, 
який служить» стає гаслом університетської стратегії 2025 року.
Це зусилля генерує особливе «гравітаційне поле» ідентичності 
УКУ, на яке відгукується здібна молодь із усієї України. 56% цього-
річних вступників на наші бакалаврські програми належать до 5% 
найкращих випускників українських шкіл. Вони опанують акаде-
мічні стандарти, здобудуть навички ХХІ століття, увіллються в між-
народні професійні та партнерські мережі, ще на першому курсі 
втілять свої перші студентські проєкти.

Але лідерська модель та етос УКУ насправді вимагатимуть від них 
більшого. Експоненціальний ріст технологій та цифровий світ самі 
по собі не стануть панацеєю від наших бід та запорукою цілісного 
розвитку людини у ХХІ столітті. Цьогорічна пандемія особливо ви-
разно це підкреслює. Перед нами усіма, кажучи словами владики 
Бориса Ґудзяка, президента УКУ, — паломництво від страху, са-
мотності, зневіри й недовіри до гідності та свободи. Компасом та 
внутрішньою енергією такого паломництва є лідерство у служінні. 
Цю  ж інтуїцію наголошує Папа Франциск, коли, проголошуючи 
глобальний договір про освіту, говорить про те, що у «ХХІ столітті 
служіння освіти насамперед полягає у вихованні для служіння».
Служіння, яке стало стратегією розвитку та впливу УКУ, є передусім 
мовою серця, без якої ми ніколи не зможемо стати по-
справжньому зрілими та відповідальними, ризикуючи так і зали-
шитися людьми без людяності. Наші студенти даруватимуть цю 
«мову» глобальній спільноті ХХІ століття. І  ми віримо у  силу їх-
нього свідчення!

Володимир Турчиновський, декан факультету суспільних наук УКУ:

Reimagine journalism

Школа журналістики та комунікацій 
покликана формувати професіоналів 
і  лідерів, спроможних якісно й  у  дусі 
служіння спільному благу змінювати 

медіасистему задля формування віль-
ного й  відповідального суспільства. Ми 

працюємо над вихованням майбутніх жур-
налістів і комунікаційників у призмі трьох клю-

чових пунктів: професійність, лідерство, служіння. Водночас 
background’ом для всього постають християнські цінності, такі як 
повага до гідності, чесність, відповідальність, правдивість, що 
уможливлюють ефективну взаємодію між студентами й виклада-
чами, вироблять горизонтальний тип відносин.

Водночас у  цьому процесі формування майбутньої четвертої 
влади потрібен камертон, який визначатиме, наскільки ми зали-
шаємось об’єктивними у своїх підходах. Таким інструментарним 
мірилом стають мученики й  маргіналізовані, голос яких ми 
зобов’язані передавати на ширший загал для добра самого ж су-
спільства. Основною відмінністю, на якій щоразу наголошуємо, 
є формування не тільки «універсального технологічного спеціа-
ліста», а  й  людини з  широким, допитливим світоглядом, яка 
впродовж дворічного навчання в нашій Школі легко адаптувати-
меться до нових умов і форматів праці. 64 найкращих студентів, 
7 академічних викладачів, 26 «польових» журналістів і піарни-
ків, а  також 9 міжнародних експертів із комунікацій  — такою 
є Школа журналістики та комунікацій УКУ.

о. Андрій Шестак, директор Школи журналістики та комунікацій УКУ:

The New York Times запроваджує без-
коштовну цифрову підписку для вчи-
телів та учнів старших класів до ве-
ресня 2021  року. Видання пояснює, 

що зараз особливий навчальний рік, 
а тому вкрай важливо, щоб учні й педа-

гоги мали доступ до перевіреної інформа-
ції, яка дасть їм змогу краще розуміти, що від-

бувається довкола.
У виданні переконані, що їхня місія — шукати правду й допо-
магати людям розуміти світ  — надзвичайно важлива в  тепе-
рішньому світі, який зазнає швидких змін. Американське медіа 
фіксує, що доступ до правдивої інформації є однією із ключо-
вих потреб при формуванні здорового суспільства.
Звична модель, у якій журналістика відповідальна здебільш за 
інформування, потребує перевинайдення. Не просто інформу-
вати, а  також відповідально пояснювати, що відбувається, пе-

ребуваючи на боці правди й суспільства. Reimagine journalism 
вимагає від університетської освіти змінити підходи: не лише 
забезпечити майбутнього журналіста портфелем готових ін-
струментів і дати звичне ремесло, а й  запропонувати ціннісні 
орієнтири та створити середовище, яке дає змогу зростати  
особистісно, етично.
Цей випуск, що його підготували студенти першого курсу магіс-
терської програми з журналістики УКУ, свідчить, що університет 
навчає відповідального лідерства. Лише за три місяці навчання 
студенти взялися за творення повноцінного видання. Насампе-
ред це навчальні роботи, за які зараховано бали. Але також це 
відточення навичок приймати виклик і брати на себе відпові-
дальність. Сьогодні вони поставили собі завдання зібрати сти-
пендію для майбутніх вступників на програму з журналістики, 
а завтра допомагатимуть нам із вами шукати відповіді на пи-
тання, навчатися відрізнятися зерно від полови і  краще розу-
міти цей світ.

Світала Жаб’юк, керівниця магістерської програми Школи журналістики та комунікацій УКУ:
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Чекаємо на вас за адресами: 

www.book-ye.com.ua

Київ (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Андрія Малишка, 2-Д  (044) 337-97-71
вул. Є.Сверстюка, 2-А, БЦ «Лівобережний» 
(044) 338-32-06
вул. Січових Стрільців, 103-105 (044) 383-61-49
вул. Миколи Лисенка, 3-А (044) 235-88-50
просп. Миколи Бажана, 16-Д (044) 355-59-16
вул. Льва Толстого, 1 (044) 287-54-87
б-р Лесі Українки, 24 (044) 285-08-87
вул. В. Гетьмана, 1 (044) 594-57-17
вул. Спаська, 5 (044) 351-13-38  
просп. Повітрофлотський, 33/2 (044) 221-30-86
Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 27-Г (044) 383-25-53

Луцьк (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Лесі Українки, 30 (0332) 72-43-76

Вінниця (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Соборна, 89 (0432) 52-93-41

Рівне (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Короленка, 2 (0362) 26-39-41

Львів (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Галицька, 9 (032) 235-70-06
вул. Костюшка, 5 (032) 297-01-90
площа Адама Міцкевича, 1 (032) 243-02-80
просп. Свободи, 7 (032) 235-73-68  

Львівська обл., 
Пустомитівський район, 
с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 
ТРЦ «King Cross Leopolis» (032) 226-75-52

Івано-Франківськ 
(пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Незалежності, 31 (094) 928-31-41
вул. Гетьмана Мазепи, 3 (0342) 74-04-48

Володимир-Волинський
(пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Ковельська, 6 (03342) 2-19-57

Хмельницький 
(пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Проскурівська, 2 (0382) 70-97-92

Дніпро (пн-пт з 9:00 до 21:00) 
вул.Харківська, 4 (056) 787-17-19 

Тернопіль (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Валова, 5/9 (0352) 25-44-59

Запоріжжя (пн-пт з 9:00 до 21:00)
просп. Соборний, 139 (094) 885-39-03

Суми (пн-пт з 9:00 до 21:00) 
вул. Соборна, 44 (054) 270-19-04

Харків (пн-пт з 9:00 до 21:00) 
вул. Сумська, 3 (057) 771-04-66

Слов'янськ (пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Василівська, 27 (050) 636-47-24 

Кропивницький 
(пн-пт з 9:00 до 21:00)
вул. Дворцова, 31 (0522) 59-57-70




