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Наша навігація

Школа журналістики та комунікацій УКУ на-
цілена на творення простору довіри, відстою-
вання етики правдомовності та відповідаль-
ного громадянства. Вона має амбіцію стати 
гідним середовищем для молоді, яка готова 
протистояти модерним викликам. Ми чітко 
розуміємо: духовно здорове суспільство, що 
обрало своїм орієнтиром розвиток, потребує 
ціннісно сформованих людей, таких, які вмі-
ють брати відповідальність на себе та мис-
лити критично, аналізувати ситуацію на-
вколо та прогнозувати результати своїх (без) 
дій.

Наша Школа взяла курс на формування 
особистостей, які підкріплюють свої вміння 
твердими цінностями та чітким моральним 
компасом. Надалі саме з такими настановами 
майбутні журналісти й комунікаційники тво-
ритимуть інформаційний простір та суспільний 
порядок денний.

«Чому Україна переможе» — це не запи-
тання, здогадка чи ймовірність. Це чітке твер-
дження, до втілення якого ми рішуче прямуємо. 
Наша держава здобуде перемогу тоді, коли її 
нація навчиться мислити та розуміти всі загро-
зи своїх бездумних дій та рішень. І саме наші 
студенти мають шанс стати каталізатором цього 
процесу.

Комусь може здатися, що під обкладинкою 
спецвипуску з назвою «Чому Україна пере-
може» мали б міститися карти наступів, 
флангових ударів та інші елементи штабної 
культури. Але ми в цьому питанні покладає-
мося на професіоналів — нинішніх генералів 
та тих, хто сьогодні вчиться у військовій 
академії.

Утім, перемога — це далеко не завжди про 
зброю, техніку та особовий склад. Україна пере-
може, коли стане сильним суб’єктом міжнарод-
ної політики, матиме конкурентоспроможну 
економіку, а нашу ідентичність не роз’їдатимуть 
постколоніальні травми. Про весь цей комп-
лекс проблем ми вирішили поміркувати ра-
зом зі студентами Школи журналістики та 
медіакомунікацій Українського католицького 
університету.

Це вже друга колаборація Тижня й УКУ, 
у якій ми намагаємося говорити про майбутнє 
вустами тих, кому воно належить, себто вуста-
ми амбітної й освіченої української молоді, яка 
здатна визначити пріоритети, побачити пер-
спективи та зберегти наші цінності. 

о. Андрій Шестак, директор ШЖК, заступник декана 
факультету суспільних наук Українського католиць-
кого університету

Дмитро Крапивенко, координатор проєкту «Чому 
Україна переможе»
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Очікуваний хід

Українці шукають винуватців цієї війни. Але «альтер-
нативні путіни» перебувають ближче, ніж здається. 
Закінчення каденції та смерть чинного президента РФ 
для багатьох видається розв’язанням конфлікту на по-
шматованому шаховому полі України. Проте будь-
який відхід Путіна не означає завершення війни. І, 
ймовірно, нинішній очільник Російської Федерації — 
не найбільше зло в цій грі. Він є постаттю, яку можна 
замінити шляхом рокірування або в будь-який інший 
спосіб, а суть і наміри імперії від того не зміняться.

Образ Путіна став малопочесним і горезвісним ме-
мом сучасності, його часто порівнюють з диктаторами 
минулого. І вже перестали говорити про двійників ро-
сійського президента, які йому насправді не потрібні, бо 
він ще не збирається складати компанію своєму тезці на 
Красній площі. Владімір Путін залишається наймемні-
шим політичним діячем Росії. Фотожаби з президентом 
РФ стали особливим жанром народної творчості, а кіль-
кість карикатур із ним щороку зростає. І лише коронаві-
русна хвороба побила світові рекорди мемів і дещо випе-
редила Путіна. Проте тепер усі очікують, що станеться 
раніше: помре Путін чи зникне ковід?

Зацікавленість Росії Кримом — проблема історична. 
Анексія українського півострова — це своєрідна «істо-
рія успіху» на шляху відновлення справедливості, як її 
розуміють у РФ. Тимчасова втрата Криму для України 
була не «експромтом», а добре сплановано операцією  
ворога. Адже під час перебігу складних подій в Укра-
їні російська влада використала цю нагоду на свою 
користь. Тоді наша держава опинилась у патовій ситу-
ації. Сьогодні конфлікт перебуває в напівзаморожено-
му стані, та українці мають бути готовими до загрози 
будь-якої миті. На думку Тараса Чмута, військового 
аналітика, директора доброчинного фонду «Повернись 
живим»: «Україна не була готовою протистояти під-
готовленому й потужному противнику, який планував 
свої кроки не одне десятиліття. Упродовж останніх ро-
ків Росія знову активно готується до захоплення тери-
торій та інших регіонів України, опрацьовує елементи 
вторгнення, збільшує кількість силовиків і техніки та 
посилює угрупування військ на прикордонних лініях 
окупованих територій. У цій війні Україна не здатна пе-
ремогти без залучення союзників».

Про необхідність підтримки союзників для вигра-
шу України в цій війні говорять й інші опитані експер-
ти. Станом на сьогодні держава укладає договори про 
співпрацю з європейськими країнами, а відтак про-
суває чітку тактику — взаємної інтеграції з ЄС. Однак, 
на думку Михайла Пашкова, співдиректора програм 
зовнішньої політики та міжнародної безпеки Цен-
тру Разумкова, для українського курсу є низка пере-
шкод — і йдеться не лише про зовнішній конфлікт із 
РФ: «Російська агресія не є універсальним виправдан-
ням певних проблем і помилок влади. Наявні внутріш-

ні нерозв’язані питання, що потребують уваги: ідеться 
про реформи в боротьбі з корупцією, зміни в судовій 
системі та в державному управлінні. Водночас є за-
гроза ескалації конфлікту та російської агресії. Росія 
розширює фронт і збільшує небезпеку подальшого 
вторгнення. Лінія зіткнення розширюється по кордону 
з Білоруссю, що стало для України серйозною загро-
зою. Агресор не відступить від свого плану взяти Укра-
їну під контроль та дезінтегрувати її. Причини агресії 
очевидні — орієнтування України на європейський та 
атлантичний курси».

Однак уявімо, що Путін не вічний. Точніше, визна-
ймо: Путін — не вічний. А що далі? Чи існує запасний хід 
у цій грі? Як пішакам виграти темп? Чи Україна взагалі 
готова перемагати? Свої ходи Путін уже відпрацьовував 

Чи переможе Україна, якщо не стане Путіна?

Наталія Стареправо
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на інших полях бою. Образ «невинного й непричетного» 
ворога він сформував не лише в російсько-українській 
війні. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за 
цей регіон триває вже майже 30 років, і впродовж цього 
часу Нагірний Карабаґ був у статусі так званої невизна-
ної республіки. Оперативне втручання дало РФ змогу 
не лише зберегти, а й посилити свій вплив на регіон. Зі-
ткнення між країнами довело: ще одним переможцем 
у цій війні стала Росія. Вона отримала чергову військову 
базу в регіоні та створила інструмент гібридного впливу 
й на Вірменію, й на Азербайджан.

Остання війна між Росією та Грузією спалахнула 
у 2008 році — першого дня Олімпійських ігор у Пекі-
ні. Багато українських політиків вважали, що історія 
з російськими військами в Грузії нас не стосується. Ар-
мія РФ зайняла частину території Грузії й зупинилася 
неподалік Тбілісі. Це був промовистий приклад для 
інших пострадянських країн: щойно держава починає 
рух на зближення із Заходом, Росія входить в гру як 
агресор.

Після анексії Криму почався конфлікт на Сході 
України, пряму участь у якому Росія завжди заперечу-
вала. Як і агресивні дії в інших конфліктах. Для Путі-
на бойові дії на Донбасі — це війна не проти України 
й чинного президента. Відтак російський «царь» лише 
лякає Захід і доводить свою «велич та силу». Стягуван-
ням військ до українських кордонів лідер Росії намага-
ється помітити територію своїх інтересів і традиційно 
перевірити межі дозволеного. За словами Іллі Понома-
рьова, колишнього депутата Держдуми РФ, а нині по-
літемігранта, ситуація на Донбасі утворилася стихійно. 
Путін контролюватиме цей регіон, аж доки міжнарод-
на спільнота не відступить від справи з Кримом: «Стар-
товим ініціатором у захопленні Донбасу було оточення 
чинного президента РФ. Головна мотивація Путіна — 
це Крим, який він прагне остаточно приєднати до Росії. 
Наразі в нього немає конкретних планів щодо України. 
Він бачить, що українці й самі здатні добре впоратися 
зі знищенням своєї держави, виконують всю роботу за-
мість нього. Зараз агресор грає на іншому фронті, зо-
крема на білоруському».

Путін не з тих, хто відступає, не отримавши бажано-
го, тому годі чекати від нього поступок. Марними є та-
кож сподівання на прямі переговори Києва й Москви. 
Та й наступному російському лідерові, який, можливо, 
невдовзі замінить Владіміра Путіна в Кремлі, теж дове-
деться продовжувати гру. Радикальніший спадкоємець 
одразу перейде до мітельшпілю і спробує пришвид-
шити процес захоплення України (див. Тиждень 
№49/2019). Демократичніший лідер зразка Алєксєя 
Навального може ввімкнути «тихий хід», зачарувати 
Захід і переконати його, що пострадянський простір 
є таки сферою інтересів Москви.

«Ми — адін народ», — постійно повторює нам Владі-
мір Путін. Однією з основних міфологем радянської про-
паганди була тема братерства росіян та українців. З ло-
гіки Путіна випливає, що, по-перше, особливих підстав 
для існування України та Білорусі як самостійних держав 
немає, по-друге, що більшість територій України безпід-
ставно до неї приєднано. Російська пропаганда й стерео-
типізація дали своє коріння. Росіяни вважають українців 
меншовартісними й немічними без допомоги «старшого 
брата». Через це й виникає дисонанс псевдобратерських 
стосунків, де одна зі сторін виявляє зневагу, проте на-
гадує про родинний зв’язок. Але географічне межуван-
ня обох країн ще не об’єднує генетичне коріння. Нині ж 

Україна — найцінніший приз геополітичного шахового 
турніру, яким є нинішня неоголошена холодна війна.

Найближчі роки для України стануть визначаль-
ними — або вона, зламавши нав’язані їй міфи і стерео-
типи, відродить свою минулу велич та стане рівно-
правною державою серед сильних країн світу, або зійде 
з історичної арени як самостійна держава й буде роз-
шматована. Щоб цього не сталося, українці повинні 
неухильно триматися своєї етнічної самобутності, яка 
відокремлює їх від інших народів. І цей напрям роботи 
значно важливіший від ворожінь на теми «чи сконає 
Путін» і «хто буде його наступником». Нам треба під-
вищувати власну резистентність на багатьох рівнях: 
військовому, політичному, економічному, інформацій-
ному, культурному.

Однією з головних проблем в Україні є збережен-
ня різного рівня зв’язків із Росією. Ми й надалі маємо 
з цією країною безвізовий режим, і потенційні люди 
з «чорного списку» безперешкодно перетинають кор-
дон України й організовують концерти чи інші заходи 
на її території. І поки держава дозволяє в’їзд тим, хто 
незаконно відвідував окупований Крим та підтримав 
його окупацію, то Литва вже заборонила такому пред-
ставникові — Міхаілу Шуфутінському — в’їзд на її тери-
торію саме з цих причин. До того ж країна встановила 
візовий режим з РФ. Саме цю тему у своєму відеоблозі 
коментує Сергій Стерненко: «Здається, що РФ напала 
на Литву, а не на Україну. За законом усі концерти РФ 
на території України слід узгоджувати з СБУ. І якщо до 
України планує приїхати Шуфутінський, то організа-
тори концерту або вже отримали письмовий дозвіл, або 
просто порушили закон і до СБУ не зверталися. Поки 
окупанти спокійно й вільно перетинають кордон Укра-
їни та безперешкодно перебувають на нашій території, 
то слова президента про повернення окупованих тери-
торій Україні нічого не варті».

Путін зайняв сильну позицію на полі бою, і його 
нелегко змусити звільнити окуповані території. І річ 
не в тому, що в цій грі він опинився на сильному полі, 
а в тому, що атакує слабкий пункт, де «пішаки» опо-
нента у власному таборі не можуть захистити рідну 
територію. Бо досі сильною лишається п’ята колона 
всередині України, ба більше, вона має представни-
цтво в парламенті.

Після смерті Путіна російська загроза Україні не зник-
не. Наша стійкість до неї залежатиме від власної міцнос-
ті й солідарності, а також спроможності завдати ворогу 
неприйнятних втрат у разі вторгнення. Як свідчить со-
ціологія, в Україні дедалі менше тих, хто поділяє ідею 
братерства з російським народом. А війна завершиться 
перемогою України лише тоді, коли держава остаточно 
розірве зв’язки з Росією, стане рівноправною країною на 
міжнародному полі, набуде суб’єктності, деокупує й ре-
інтегрує відторгнені території. Щоб мирно співіснува-
ти з Росією, потрібен не спадкоємець Путіна, хай навіть 
він буде сучаснішим і демократичнішим лідером, а нова 
 Росія, яка на горизонті з’явиться ще не скоро. 

НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ СТАНУТЬ ВИЗНАЧАЛЬНИМИ — АБО 
ВОНА, ЗЛАМАВШИ НАВ’ЯЗАНІ ЇЙ МІФИ І СТЕРЕОТИПИ, ВІДРОДИТЬ 

СВОЮ МИНУЛУ ВЕЛИЧ ТА СТАНЕ РІВНОПРАВНОЮ ДЕРЖАВОЮ СЕРЕД 
СИЛЬНИХ КРАЇН СВІТУ; АБО ЗІЙДЕ З ІСТОРИЧНОЇ АРЕНИ ЯК 

САМОСТІЙНА ДЕРЖАВА Й БУДЕ РОЗШМАТОВАНА
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Більше, ніж поставити галочку

«Нічого для молоді без молоді» — кредо, яке задеклару-
вало сьогодні профільне міністерство. І так наголосило на 
важливості партнерства, діалогу й залученості світлих го-
лів до процесу ухвалення рішень. А якщо фразу масштабу-
вати до «Нічого для громадян без громадян», то отрима-
ємо вичерпне пояснення змісту партисипативної демо-
кратії. Вона передбачає безпосередню участь мешканців 
в управлінні громадою та державою — не через іншу упо-
вноважену особу чи орган, а особисто через відповідні 
механізми.

Європейська конвенція з прав людини передбачає, що 
держава повинна забезпечувати громадянам право брати 
участь в управлінні державними справами. Це дає змогу 
творити демократичне та правове суспільство. Поінформо-
вана, організована, активна й мирна співпраця мешканців 
з владою сприяє тому, щоб, з одного боку, уряд працював на 
суспільне благо, а з іншого — громадяни довіряли урядов-
цям. Залученість громадськості до процесу ухвалення рі-
шень є інструментом демократичних і соціально-економіч-
них змін та фундаментальним способом розширити права 
й можливості жителів. Влада також має бути зацікавленою 
у впровадженні громадської участі, адже при укладанні 
рейтингів прозорості та публічності міст завжди беруть до 
уваги й розвиток локальної демократії. До трійки найпро-
зоріших міст в Україні сьогодні належать Маріуполь, Львів 
і Дрогобич (див. «15 найпрозоріших міст України»).

Найочевиднішою формою партисипативної демократії 
є участь у виборах. Утім, арсенал інструментів громадського 
впливу аж ніяк не вичерпується голосуванням. Закон «Про 
місцеве самоврядування в Україні» передбачає можливість 
проведення місцевого референдуму для розв’язання тери-
торіальною громадою питань місцевого значення. Цим са-
мим законом передбачено також можливість громадських 
слухань. До форм партисипативної демократії, законодавчо 
закріплених в Україні, належать і місцеві вибори, загальні 
збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві іні-
ціативи, опитування громадян тощо.

Чи не найефективнішою та найпопулярнішою фор-
мою громадської участі є петиція. Їх подання регулює За-
кон України «Про звернення громадян». Індивідуальна 
або колективна скарга щодо стану поточних подій у дер-
жаві або реакція на державну політику може бути направ-
лена для розгляду до різних органів влади та місцевого 
самоврядування.

Популярний серед українців і громадський бюджет. 
Його перевага полягає в можливості мешканців міст 
самостійно визначати, на що доцільно витрачати кош-
ти. Облаштування громадських просторів, нетипових 
дитячих майданчиків, мистецьких шкіл, скейт-парків, 
навчально-релаксаційних зон, оновлення спортивних 
локацій, харчоблоків, скверів і водойм — щороку на ре-
алізацію десятків проєктів такого формату ініціативні 
громадяни отримують від 50 тис. грн до 3 млн грн. У Ки-
єві цьогоріч реалізовують 351 такий проєкт на загальну 
суму понад 169 млн грн. Сьогодні подати та реалізувати 
ініціативу в межах громадського бюджету можуть жите-
лі більшості обласних центрів і низки менших громад. 
Феномен такого інструмента участі полягає у високому 
рівні гуртування мешканців певних мікрорайонів на-
вколо креативних ідей. Адже отримати фінансування 
можуть лише ті проєкти, які набрали необхідну кількість 
голосів. «Підтримай ідею нашої школи, будь ласка!», 
«Проголосуй за сучасну їдальню в ліцеї № 45», «Друзі, 
допоможіть поширити інформацію про нашу ініціати-
ву», — такі повідомлення щоосені традиційно отримує 
чи не кожен мешканець міста, де вже запроваджено гро-
мадський бюджет.

Як зауважують у Центрі громадянської освіти США, ми 
маємо бути впевненими, що люди, яких обираємо чи на-
ймаємо на державну службу, спроможні якісно виконувати 
роботу, для якої ми їх наймаємо. Час, який ми витрачаємо 
на участь у громадському житті й на контроль дій влади, 
імовірно, залежатиме від того, як добре, на нашу думку, 
працюють обранці. Якщо все гаразд, ми витрачатимемо 
менше часу, а якщо нас щось непокоїть чи хтось порушує 
наші права — навпаки. Якщо ми задоволені урядом, то мо-
жемо голосувати й не робити нічого іншого. Однак якщо 
невдоволені, то починаємо шукати більше інструментів для 
впливу на його рішення та усвідомлювати власну відпові-
дальність за стан справ у державі.

Відправною точкою для розвитку демократії в Україні  
був Євромайдан. Запит суспільства на інформування, кому-
нікування та доступність даних зробив свою справу: робота 
уряду, використання публічних коштів відразу стали про-
зорішими. За 2020 рік Україна заощадила 43 млрд грн на 
тендерах завдяки системі електронних закупівель Prozorro. 
Лише за чотири роки роботи система заощадила держбю-
джету України 150 млрд грн.

Як українці можуть впливати на життя громади та держави

Марія Оринчак 

15 найпрозоріших міст України

Маріуполь Львів Дрогобич Вінниця Тернопіль Кам'янське Покров Бахмут Дніпро Володимир-Волинський Біла Церква Дубно Київ Хмельницький Коломия

Прозорість  

Підзвітність 

Доступ та участь 

85,2 78,1 76,6 75,1 74,9 74,8 73,1 71,9 71,6 70,1 68,9 68,2 68 66,422 14 16 19 10 22 12,5 3 — — —21 19 1586,6 32 8 7,5 6,5 6,7 5,6 7,4 5,7 7,7 5,4 6 7,4 6,3 4,5 5,5 6,8
За даними  
Transparency 
International Україна
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Після Революції гідності в Україні також з’явився офі-
ційний державний портал, призначений для інформуван-
ня громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні 
напрями бюджетної політики України «Бюджет для гро-
мадян» Openbudget та інформаційний ресурс з відкри-
тими даними про використання бюджетних коштів. На 
першому порталі доступні дані про державний бюджет 
і всі місцеві бюджети, планові й досягнуті результати ви-
користання бюджетних коштів у доступній для розуміння 
формі, а на Spending наявна інформація про трансакції, 
звіти, договори, супутні до них документи від розпорядни-
ків, державних цільових фондів, державних і комунальних 
підприємств.

Найкраще й найдієвіше розв’язувати важливі питання 
щодо життєдіяльності держави, міста чи села вдається че-
рез громадські об’єднання. Сьогодні ж важливо не тільки 
створювати такі організації, а й об’єднуватись у коаліції, вва-
жає керівниця магістерської програми з управління непри-
бутковими організаціями Інституту лідерства Українського 
католицького університету Ліна Полихата. «Це вимога часу. 
Хоч інколи важко знайти точки дотику, потрібно працюва-
ти над реалізацією спільних ініціатив. Доб рим прикладом 
сьогодні є молодіжні центри, які свою політику часто буду-
ють, зважаючи на досвід колег з інших міст. Маючи влас-
ну траєкторію розвитку, що базується на потребах кожної 
конкретної громади, їм таки вдається рухатись у спільному 
напрямі», — зазначає вона.

Наявна тенденція до створення об’єднань, діяльність 
яких спрямовано на певну цільову аудиторію. Робота в та-
кому форматі, як показує досвід, ефективніша. Багато гро-
мадських організацій сьогодні обирають пріоритетним 
напрямом роботу з молоддю, плекання свідомої громадян-
ської позиції. Проте є й чимало таких, що виникають на за-
пити певних груп, наприклад для батьків, які всиновили ді-
тей з фетальним алкогольним синдром, чи тих, хто виховує 
дітей зі СМА.

Сьогодні є запит на професіоналізацію компетент-
ностей керівників громадських організацій. Здебільшо-
го очільники таких об’єднань до певного часу інтуїтивно 
керують, фандрейзять, комунікують і стратегують. Проте 
згодом виникає розуміння, що для подальшого зростан-
ня бракує знань і компетентностей. Уміти виводити орга-
нізацію на системний рівень — те, на чому серед іншого 
й акцентують під час навчання на програмі з управління 
неприбутковими організаціями.

Як зазначають в Інституті економічних досліджень та 
політичних консультацій, сьогодні розвиток інструментів 
місцевої демократії часто залежить від політичної волі ке-
рівництва громади. Пандемія для одних стала можливістю 
повністю відмежуватися від спілкування з громадянами, 
а для інших — мотивацією впроваджувати електронні ін-
струменти участі на місцях. У громадах, де влада була за-
критою, карантин використали як привід менше співпра-
цювати з громадськістю.

Успіх певних інструментів громадської участі часто зу-
мовлений їхньою публічністю. Громадські слухання, до 
прикладу, часом не анонсують на такому високому рівні, 
щоб охопити достатню кількість зацікавлених у розв’язанні 
проблем мешканців. Важливим є також розвиток спеціа-
лізованих громадських рад. Для влади це можливість по-
бачити реакцію на рішення невеликої фокус-групи, а для 
фахівців та активістів певної галузі — донести до урядовців 
позицію громадян.

Юлія Гвоздович, експертка проєкту Ради Європи «Зміц-
нення громадської участі у демократичному процесі прий-
няття рішень в Україні», вважає, що потребує доопрацю-
вань у цьому сенсі й українське законодавство. Зокрема 
закон повинен чітко визначати, у яких питаннях органи 
місцевого самоврядування мають організовувати публіч-
ні консультації перед ухваленням рішень. Доцільним буде 
також посилити відповідальність за ігнорування позиції 
громадян.

«Сьогодні в Україні насправді є дуже багато інструмен-
тів для громадської участі. Якщо говорити про перспективи, 
то, як на мене, можна впроваджувати також напрацювання 
спільних політик розвитку певної галузі методом світового 
кафе чи спільного брейнстормінгу. Набирає обертів в Укра-
їні і Шкільний громадський бюджет. Проте нічого нового 
насправді ми вже не вигадаємо: це всілякі форми публічних 
консультацій, а варіанти їх фасилітації — найрізноманітні-
ші», — зазначає Юлія Гвоздович.

Цьогоріч уряд розпочав роботу над створенням Єди-
ної онлайн-платформи для взаємодії органів влади та 
інститутів громадянського суспільства «ВзаємоДія». Тут, 
як анонсують у Кабміні, можна буде долучитися до обго-
ворення рішень, подати звернення, петиції, взяти участь 
у конкурсі проєктів тощо. Якщо платформа справді належ-
но запрацює й ознайомитися з важливими державними 
ініціативами стане не складніше, ніж зайти у фейсбук, ми 
отримаємо суттєво вищий відсоток залученості громадян 
у державотворення.

Механізм творення громадянського суспільства та роз-
витку локальної демократії в Україні запущено ще у 2014 
році. Сьогодні ж ми впевнено рухаємося до суспільства змі-
нотворців — громадян, які розуміють, що відбувається на 
їхній вулиці, у їхній громаді та країні, належно оцінюють 
дії влади, готові до конструктивного діалогу та партнерства, 
а також до єднання навколо важливих ініціатив. 

Облаштування громадських просторів, нетипових дитячих майданчи-
ків, мистецьких шкіл, скейт-парків, навчально-релаксаційних зон — 
щороку на реалізацію десятків проєктів такого формату ініціативні  
громадяни отримують від 50 тис. грн до 3 млн грн

15 найпрозоріших міст України
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Різні свідомості, цінності, наслідки. Молодь – не моноліт з однаковим баченням світу. У них свій вибір і своя глибина відповідальності. 
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Порядок у головах  
та бюлетенях
— Знаєш, я досі в такому шокові, уявляєш, як це: 
прокидатися щоранку з думкою, що тепер май-
бутнє — твоє, сім’ї, цілої країни — у руках актора 
з телевізора?

— Та лиши мене з цим. От кажуть, маладьож-
маладьож, уся така інакша, розумніша, правильна… 
І шо нам та маладьож наробила тепер?

Саме такий діалог двох літніх чоловіків я почула 
в маршрутці два роки тому. Діалог, який мав би вко-
тре підкріплювати міф відмінності політичної куль-
тури поколінь. Бо малі, від того дурні, знову імпуль-
сивно оберуть пустого, але харизматичного популіста. 
Старі, а від того дурні, проголосують не за кандидата, 
а за літр олії, банку томатної пасти й трохи круп зі 
жменькою скороминущого спокою. Ті, котрі не надто 
вписуються до концепції «малих» чи «старих», — від 
того не менш дурні — так і не знайдуть найменше зі 
всіх зол та просто проігнорують чергову перезмінку 
державницьких п’ятирічок. От ми й залишимося зно-
ву з «новими», «бувалими», «альтернативними», «не 
надто новими, але добряче перефарбованими» край 
боронити. І немає тому ради!

ЩО НЕ ТАК?
Характерну для політичного простору тенденцію колектив-
ного перекладання відповідальності на попередників чи 
наступників не варто цілком ототожнювати зі зміною сві-
домості поколінь. Так чи так, для різних цільових аудито-
рій є різні методи впливу. Натомість чергові сплески в по-
літичній культурі нації зумовлені не віковим поділом ви-
борців, а радше історичними процесами.

Тож періодизація змін суспільної свідомості та електо-
ральних настроїв прямо випливає зі зламів спокою самої 
держави. Помаранчева революція, Революція гідності, по-
чаток війни — кожен із цих сплесків розширював карту про-
західної державницької України. Також щоразу траплялася 
суттєва зміна у свідомості самих людей.

Однак навіть попри якісні процеси, ці зміни досі не 
відображаються у ставленні до політиків та свого гро-
мадянського обов’язку під час виборчих кампаній. Чіт-
кого переходу суспільних прозахідних настроїв у елек-
торальний вибір ми поки що не спостерігаємо. Вибори 
2019 року яскраво підтверджують цей факт, запевняє 
політолог Михайло Басараб: «Країна, що пережила ре-
волюційні потрясіння і впевнено стала на захист терито-

Чому злам політичної 
свідомості для молодих 
українців — не утопія, а один 
з основних маркерів змін 
суспільства

Анна Колісник
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ріальної цінності та ідентичності, обрала цілком ідеоло-
гічно невиразного Володимира Зеленського. Кандидата, 
який не ніс у собі чітких позицій щодо відносин з агре-
сором чи геополітичних прагнень України. Кандидата, 
що так і не зміг знайти рішучі відповіді на рішучі запи-
тання. Чому так сталося? Значною мірою тому, що укра-
їнці досі залишаються глибоко травмованою постко-
лоніальною нацією. Десятиліття Радянського Союзу 
і століття перебування в межах інших імперій неабияк 
вплинули на політичну свідомість суспільства. Україна 
досі не зміцнилася інституційно. Тому поки що ми і жи-
вемо з певними ментальними інерційними імпульсами».

Разом із постколоніальними травмами українську на-
цію формують і виклики сучасності. Нині політичній куль-
турі доводиться змагатися за увагу потенційного виборця зі 
всюдисущою революцією соціальних мереж. Вони — най-
сприятливіше середовище для знищення будь-яких субор-
динацій та правил гри. Навіть несвідомо для нас саме вони 
стали осередком виборчого хаосу, цілковитого краху авто-
ритетів, зумисних фейків та руйнації спроб побудови колек-
тивної свідомості.

ХТО ВИНЕН У «ЩО НЕ ТАК»?
Серед українців є більш-менш чітко окресленим електорат, 
що вимушено травмований колоніальними процесами дер-
жавотворення, тож, можливо, не до кінця усвідомлює всю 
важливість своїх громадянських дій (чи їхню відсутність). 
Водночас з іншого боку також є електорат, щоправда, сфор-
мований на разюче інакших подіях та умовах. Той, що му-
сив би сповідувати кардинально відмінні цінності та макси-
мально критично й прискіпливо сприймати цей світ. І цей 
електорат, за ствердженням багатьох, — «маладьож, яка 
нам тепер наробила».

Загалом у незалежній Україні народилося, виросло та 
сформувалося вже ціле покоління молодих виборців. Це 
люди, що відверто не уражені хворобами радянського ми-
нулого. А проте вони у свій особливий спосіб проявляють 
несерйозне ставлення до ймовірних політичних загроз 
і ризиків, переконана докторка соціологічних наук, завід-
увачка відділом соціальної психології Інституту Соціології 
НАНУ Олена Злобіна: «Радянська людина взагалі не мала 
такої нагоди когось обирати, — запевняє соціологиня, — 
тому, відколи ця нагода трапилася старші люди впевнено 
користуються нею сповна. Вони ходять голосувати, люб-
лять бути задіяними в політичному процесі. Різниця між 
двома поколіннями в тому, що старше знає, що так може 
й не бути. Молодь позбавлена страху втратити можливість 
вибору, можливість голосу, тому знецінює цей процес. За-
раз ми вийшли на таку ситуацію, коли всі розуміють, що 
постійна й законна зміна головних облич держави є як 
щось само собою зрозуміле, правильне і належне».

Водночас твердження, що більшість молоді нині (не) сві-
домо підтримує Володимира Зеленського, не зовсім відпо-
відає дійсності. Так, зокрема, опитування, яке дослідниць-
ка компанія Gradus Research провела наприкінці грудня 
минулого року, показало емоційне ставлення респондентів 
різного віку до персони президента. З дослідження стало 
відомо, що молоді люди віком від 18 до 24 більше, ніж стар-
ші, відчувають до Зеленського повагу та інтерес (показники 
19 і 24 серед вікової групи 18–24 — проти показників 6 і 4 
у старшої вікової групи 55–60 відповідно). Однак зацікав-
лення молоді не варто переоцінювати, адже вона лідирує 
і за байдужим ставленням до президента (показник 32 про-
ти 9 в старшої групи респондентів).

«Молодь хоче загальних змін, бо у своїй персональній 
історії ще не прив’язана сильно до цін, податків, необхід-

ності забезпечувати сім’ю, — розповідає Олена Злобіна. — 
В неї просто інший життєвий етап. Той, на якому здається, 
що радикальні зміни можливі, що з приходом нових облич 
та їхніх свіжих поглядів усе змінюється. І молода людина 
в цій ілюзії ще перебуватиме тривалий час. Це цілком нор-
мально для її стану та віку не мати потреб у безпеці».

Ще декілька років тому молоде покоління прийнято 
було асоціювати з разючими та доволі позитивними змі-
нами в суспільно-політичному житті. Саме воно, реагувало 
на подразники, що так чи так суперечили національній ідеї 
чи стояли перешкодою на шляху до державницького розви-
тку. Саме молодь була біля джерел обидвох революцій, чим 
сформувала здебільшого позитивний імідж «інодумців» та 
«ментально інших» в інформаційному просторі. Саме мо-
лодь під час передвиборчих баталій була страшенно недо-
оціненою політиками — і здебільшого даремно.

Електорат віком від 18 до 29 років завжди залишався 
в аутсайдерах серед усіх вікових груп, що брали участь 
у виборах. Так, за оціненнями експертів соціологічної 
служби Центру Разумкова, у 1998 році на виборчі дільни-
ці прийшло приблизно 67% осіб віком від 18 до 29 років. 
У 1999 цей показник становив уже 61%, а у 2002-го явка 
молоді опустилася до 59%. Більш активно такі виборці 
проявили себе під час Помаранчевої революції. Явка мо-
лодих людей, що становила приблизно 71%, зіграла сут-
тєву роль у виборі проукраїнського кандидата Віктора 
Ющенка. Далі кількість молоді, що вирішила долучитися 
до всенародного волевиявлення, суттєво зменшувалася. 
На президентських виборах 2014 року рівень активності 
вікової групи 18–29 зупинився на рівні 44–46%. Попри це, 
ті представники молоді, які долучалися до виборів, упро-
довж останніх десятиліть завжди голосували інакше, ніж 
старше покоління. Здебільшого вони підтримували саме 
проукраїнських кандидатів із демократичною риторикою. 
Що більш юним був електорат, то меншою залишалася 
підтримка проросійських та відверто популістських сил.

Однак 2019 рік цілком зруйнував ліберальне та схваль-
не ставлення до політичної позиції молоді, викорінив її 
позитивний імідж. Замість рушійної сили змінотворців 
покоління до 30 років почали ототожнювати з цілком не-
раціональною, піддатливою, схильною до провальних емо-
ційних поривів масою. У 2019-му на виборчі дільниці при-
йшло приблизно 40% українського покоління 18–29. Однак 
навіть цей невисокий показник відіграв вирішальну роль 
у процесі зміни глави держави.

ВИБІР 2014 — ІНСТИНКТ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ
Історичні сплески традиційно стають лакмусовим па-
пірцем для суспільних реформацій. У 2014 році україн-
ська нація на виборах — як парламентських, так і пре-
зидентських — зробила вибір на користь прозахідних 
державницьких сил. Президентом став Петро Поро-
шенко, а найбільше мандатів отримала партія «Народ-
ний фронт». Прозахідна більшість у парламенті значно 
перевищувала потрібну конституційну. Чому так ста-
лося? Бо країна 2014 року жила на хвилі Революції гід-
ності, повалення проросійського режиму Януковича, 
в умовах початку агресивної війни Росії проти України. 
Тут визначальну роль відіграв суспільний інстинкт са-
мозбереження, адже українці, зокрема й представники 
молодого покоління, пішли голосувати з чіткими та рі-
шучими намірами. Вони хотіли обрати ті політичні 
сили, які ствердно декларували прозахідну та, що важ-
ливіше, антиросійську позицію. Люди шукали поря-
тунку, тож голосували за тих, хто найбільш імовірно 
міг би їх захистити.
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ВИБІР 2019 — ІЛЮЗІЯ БЕЗПЕКИ
У 2019 році, з огляду на різні причини, українське суспіль-
ство жило в кардинально інших, як порівняти з 2014, обста-
винах. За 5 років відчуття війни та небезпеки агресивного 
вторгнення притупилося. Суспільство змирилося, звиклося 
та просто почало забувати про окупований Донбас та анек-
сований Крим. Тим паче право голосу отримали люди, які 
у 2014 році були ще занадто юними, щоб осягнути всю не-
безпеку та значущість загроз, які постали перед державою. 
Зрештою, значна частина українського суспільства жила 
в ритмі звичайного й безтурботного життя, тож, імовірно, 
не відчувала жодних сумнівів у тому, щоб прийти на ви-
борчу дільницю та проміняти яку-не-яку стабільність на 
«нове обличчя», що пропонувало спрощені відповіді на 
складні запитання й паразитувало на емоціях. І ключову 
роль у прагненні необміркованої та нічим не підкріпленої, 
але новизни, відіграв саме молодий електорат. Так, у пер-
шому турі виборів, за даними Національного екзит-полу, за 
Володимира Зеленського проголосували 57% українців ві-
ком до 29 років. Водночас серед тих, кому 60+, — лише 
12,5%. Статистика демонструє: що молодшими були ви-
борці, то частіше вони голосували саме за Володимира Зе-
ленського й рідше — за інших кандидатів. Вибори 2019 року, 
ймовірно, стали першими за період незалежності, що поді-
лили електорат не географічно (за так званою лінією по 
Дніпру), а за віком.

«Зняття відстаней та обмежень, які прийшли з епохою 
соціальних мереж, зокрема, саме до молодого виборця, не-
абияк посприяли вибору нового глави держави, — запевняє 
політолог Михайло Басараб. — Зеленський насправді не за-
дав, а підхопив цей тренд соціальних мереж, відчув суспіль-
ні настрої і просто підсвітив цю хвилю прожектором. Так 
і здобув собі популярність. Тому що в цьому якраз і полягає 
популізм — подобатися людям. Коли Зеленський казав, що, 
мовляв, кожен з нас міністр, кожен з нас президент, кожен 
може керувати країною, світом, всесвітом… І для цього не 
треба навчатися, здобувати досвід. Бути користувачем соц-
мереж — цілком достатньо, щоб розуміти ситуацію, управ-
ляти. У соцмережах немає субординації — ти можеш вислов-
лювати свою думку з приводу будь-чого, це найдоступніша 
трибуна. Після перемоги Зеленського поки що з країною не 
сталося жодних потрясінь, щоб люди переосмислили своє 
ставлення до політики, політиків, до загроз, до викликів, 
перед якими стоїть Україна. Але так довго тривати не може. 
Рано чи пізно ця ілюзія, що кожен з нас президент, обер-
неться достатньо серйозними проблемами».

Таке доволі несерйозне ставлення молодих виборців 
у 2019 році чимало експертів пояснюють саме відсутністю 
досвіду проживання в колоніальній Україні. Тобто та ха-
рактеристика, яка раніше мала якісно вирізняти покоління 
до 30, цього разу зіграла проти національної ідеї. Молоді 
українці, не знаючи, що таке Радянський Союз, не відчули 
на власній шкірі «переваг» тих часів. Тож нині вони просто 
не знають, чим може обернутися легковажність, не відчува-
ють можливих загроз втрати держави та втрати контролю 
над ситуацією. Натомість старші люди, які є своєрідним 
ментальним «продуктом» колоніального минулого, поста-
вилися легковажно до політичних процесів якраз через на-
явність неусвідомленого травматичного досвіду.

ВИБІР 2024 — ЩОБ ЩО?
Народне волевиявлення 2019 року чітко демонструє головні 
політичні тренди сучасності (див. Тиждень № 33–
34/2021 «Глибинні течії»). Серед основних — традицій-
ний вибух популізму, щоправда, не класичного, а видозміне-
ного, переповненого емоційною неполітичною атмосфер-

ністю. У 2019-му електорат чітко задав тренд на відверту 
недосвідченість та шоуменізацію. Судячи з вікового розпо-
ділу виборців, саме молодь найбільше потребувала цієї емо-
ції, інакшості, новизни. Чи можемо ми ствердно визнати, що 
завдяки молодому електорату нині тривають трансформації 
політичної свідомості? Так. Однак проявляються вони 
в дещо своєрідний спосіб. Одним із головних маркерів змін 
є не те, що українська молодь хоче витіснення сталих полі-
тичних еліт на противагу недосвідчених, далеких та нових, 
а те, що таки досягає бажаного — на відміну від «ексколег» 
по колоніальному нещастю.

2019-й чітко продемонстрував: до влади прийде той, 
кого саме в цей момент там хочуть бачити українці, навіть 
якщо цей «той» ламає роками пропрацьовану систему й де-
сакралізує політичну дійсність. Це явище жодним чином 
не означає прогрес чи регрес політичної свідомості — воно 
просто встановлює та підтверджує зміну, і чим ця зміна 
обернеться, продемонструють передумови та наслідки ви-
борів у 2024 році. Тоді і молоде, і старше покоління знову 
піде голосувати з чітким прагненням. Але вибір полягатиме 
не просто в іменах у бюлетенях, а в чергових трендах і по-
требах, переконана завідувачка відділу соціальної психоло-
гії Інституту соціології НАНУ Олена Злобіна: «Електорат 
не мислить в чітких категоріях, яким має бути новий полі-
тичний лідер в принципі. Ми не хочемо конкретно якогось 
президента, ми хочемо змін. І наші бажання пов’язуємо 
виключно з тою пропозицією, яка є зараз на ринку. Деко-
го просто не задовольняє реальність, в інших відчувається 
втома від відсутності змін. Так зростає попит на щось нове. 
Є безліч чинників, які впливають на те, що відбувається 
в електоральному просторі. Сказати, що є якась позитив-
на загальна тенденція, що нинішнє покоління обиратиме 
більш підготовлених, сучасних, важко».

Проводячи паралель із 2014 та 2019 роками, можна 
зрозуміти: очолити країну у 2024-му може будь-хто. Усе 
залежатиме безпосередньо від ситуації, у якій опиниться 
суспільство, чого воно потребуватиме: мінімальної стабіль-
ності та відчуття захищеності чи розважливих спроб і по-
милок та гри у «А що як?». Продемонстрований у 2019-му 
тренд політичної безвідповідальності може призвести до 
проблем національного рівня, чергових криз та потрясінь. 
І ось тоді, звичайно, прийде запит на політичні сили з дово-
лі приземленими та реалістичними виборчими програма-
ми й такими ж обіцянками. Якщо ж за два роки люди й на-
далі житимуть в ілюзії та вигаданій абстрактній реальності, 
де відчуття загроз цілком нівелюється, можливе аналогічне 
з 2019 несподіване голосування. «Щоб люди були відпові-
дальними зі своїм політичним та електоральним вибором, 
вони повинні жити в дуже приземлених та реалістичних 
умовах, — переконаний політолог Михайло Басараб. — Коли 
у 2014 році політичні еліти намагалися вберегти суспіль-
ство від загроз та криз, відгородити їх від проблем і зроби-
ли аж занадто швидко добре, люди відповіли на це своєю 
безпечністю. Ось такий парадокс. Щоб люди голосували 
відповідально, вони повинні переживати кризи і ризики 
разом з країною. Тільки це може змусити людей бути відпо-
відальними. Якщо в країні чи навколо неї не все нормально, 
люди повинні це відчувати постійно, жити одним подихом 
із державою. Бо якщо ні — виникають проблеми, і під час 
війни ми голосуємо за коміка».

2004… 2014… 2024… Якщо зважати на циклічність 
суспільних процесів в Україні, перед наступними ви-
борами в українців має бути черговий злам політич-
ної свідомості. Щоправда, сьогодні складно визначи-
ти, яким саме він буде та чи приведе до якісних змін 
і ротації поколінь. 
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Вимушені зміни. Нині в Україні майже півтора мільйона внутрішньо 
переміщених осіб
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Чи доводилося вам переїжджати? Можливо, ви зміню-
вали клас чи навчальний заклад? Новий стиль життя, 
смуток за рідним колективом, спроба побудувати стосунки 
з новими людьми, їхнє прийняття чи образи на вашу 
адресу — речі, які багато хто відчуває на власному досвіді. 
А тепер спробуйте уявити, як змінилося життя людей, які 
покинули домівки в Криму та на Донбасі через анексію 
півострова та збройну агресію Росії. Їхній переїзд не був 
добровільним і зваженим рішенням, часто він супрово-
джувався травматичним досвідом. Вони почувалися «но-
венькими» в місцях, куди переїхали, і зустрічалися не 
тільки з допомогою чи співчуттям, а й із замкненими ко-
лами бюрократії, нерозумінням, відштовхуванням і навіть 
осудом. Траплялися складнощі під час оренди житла, 
проблеми з працевлаштуванням, іноді — із порозумінням 
з новими сусідами. А якщо йдеться ще й про власний біз-
нес? Плани на майбутнє, рівень доходів, система заро-
бітку — все летить шкереберть.  Переїжджаючи до нового 
міста, як правило, такі люди починають усе з нуля.

У липні 2021 року в Україні облікували 1,47 млн. вну-
трішньо переміщених осіб, майже 400 тис. із них — люди 

працездатного віку. Крім психологічної та соціальної адап-
тації, найважливішими питаннями сьогодні для них зали-
шаються пошук власного житла (згідно з дослідженням 
Міжнародної організації з міграції, в Україні його мають 
лише 12%) і працевлаштування. У березні 2021 року зайня-
тість ВПО становила 49%, причому 24% під час карантину 
були змушені піти в неоплачувані або частково оплачувані 
відпустки. У звіті МОМ «Міграція в Україні: факти і циф-
ри-2021» зазначено, що в умовах пандемії вразливість ВПО 
посилилася, однак 55% респондентів вважають себе вклю-
ченими в місцеву громаду, 34% — інтегрованими частко-
во. 39% зауважили, що не мають наміру повертатися до 
місць попереднього проживання на нині непідконтроль-
них територіях навіть у разі закінчення конфлікту. Чому 
це важливо? Переселенці мають досвід самоорганізації та 
виживання в складних умовах, стані невпевненості та не-
безпеки, яким можуть поділитися в громадах, які їх при-
ймають. До того ж вони змінюють простір міст, містечок 
та селищ, у яких починають жити, та обставини, до яких 
потрапляють. Вони мають потенціал для розвитку громад 
і часто окрилюють місцеве безкриле населення. Обираючи 
шлях розвивати власну справу в Україні, вони, по-перше, 
вважають її своєю, по-друге, сплачують податки до місце-
вого бюджету.

Тиждень записав історії трьох внутрішньо переміще-
них осіб, які сьогодні розвивають власний бізнес на мир-
них територіях.

«МАЛЕНЬКИЙ КРИМ У ЛЬВОВІ»
Домашня пекарня та кав’ярня «Кримська перепічка» — 
досить відоме місце у Львові. Відкрили його сестри-пере-
селенки Світлана Лопатіна та Оксана Новікова, які переї-
хали з півострова в березні 2014 року. «Сестра вирішила 
спробувати себе в бізнесі, я ж насправді не хотіла, бо мала 
бізнес у Криму — компанію, яка займалася постачанням 
кондитерської сировини, технологічною підтримкою. Ми 
працювали на півострові близько 13 років. На момент 
анексії вирішили закрити підприємство та виїхати, — роз-
повідає співвласниця пекарні Оксана Новікова. — 
Оскільки правила гри в бізнесі не зовсім змінилися, я не 
планувала цим займатися. Була готова фінансово підтри-
мати сестру. Вона закінчила курс для майбутніх підприєм-
ців, які фінансував фонд «Відродження», але не виграла 
грант: місцеві експерти сказали, що ця бізнес-модель не 
робоча, не цікава та що вона не «зайде». Тому гроші, які 
вдалося вивезти з Криму, ми інвестували в цей бізнес. Тоді 
я була в складній моральній ситуації, думала, чим займа-
тися далі, тому ми стартували разом із сестрою».

Співрозмовниця наголошує, що будували не про сто 
бізнес-модель, а особистий простір, тож важливим було 
все — від того, де знаходиться кожна розетка, до команди, 
яка відповідає цінностям закладу. «Це стало приваблю-
вати, люди почали відвідувати заклад досить регулярно. 
Пекарня в спальному районі — наше принципове рішен-

Знайти своїх
Успіх внутрішньо переміщених осіб — безумовний складник української перемоги

Ольга Кацан
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ня. Ми не планували відкриватися в центрі, розраховувати 
на туристів, хотіли працювати для тих людей, які живуть 
поруч: деякі за цей час стали нашими добрими друзями. 
Так ми дійсно створили свій маленький Крим у Львові, — 
наголошує Оксана. — Оскільки заклад популяризувався, 
приносив певні кошти, ми могли трошки розширятися, 
витримувати різні виклики, зокрема й локдауни. Це був 
непростий час для нас, але ми залишилися».

За словами співвласниці «Кримської перепічки», 
у перший рік існування закладу вона ніби жила в пекарні. 
Спершу не могли дозволити багато. «Прибирали самі, бо 
ще немає обігових коштів, не знаєш, на що розраховувати, 
які можеш платити зарплати, якого рівня фахівців можеш 
собі дозволити. Спочатку навіть самі ліпили пиріжки, за-
кручували булочки, формували тісто». Нині більшість 
команди — кримчани, люди, які починали працювати тут 
від заснування закладу. Не всім підходить наш формат. 
Щоб у нас працювати, треба мати ціннісний орієнтир: по-
вага до людей, до роботи, до якості, адекватні відносини 
в колективі. У нас відкрита кухня, чистота, охайність, ко-
ректність є основою. Зараз маємо більш відомий бренд, 
люди з іншими ціннісними орієнтирами навіть не намага-
ються до нас приходити. Плинність кадрів барменів тріш-
ки вища, ніж на виробництві, але в нас достатньо сталий 
колектив», — розповідає Оксана Новікова.

Заклад став на вустах не лише львів’ян, а й мешканців 
інших регіонів після розголосу щодо перипетій із компані-
єю «Інтергал-Буд». Тоді кілька підприємців, що працюва-
ли в місцевому торговому центрі, отримали листи з вимо-
гою розірвання договору оренди та необхідністю виїхати 
в 30-денний термін. «Цей конфлікт допоміг зрозуміти, 
що ми дійсно потрібні людям, що наш простір цінний для 
них. Тому ми вирішили залишитися й розвивати простори 

в межах своїх фінансових можливостей, — підкреслює пані 
Оксана. — Хто планує займатися таким бізнесом заради 
грошей, я йому точно не раджу це робити, бо складнощів 
набагато більше, ніж грошей. Думаю, можуть з’явитися 
й наступні заклади, але це не буде франшиза. Нині від-
криваємо пекарню на вулиці Зеленій, там буде більша 
потужність виробництва. Зараз робимо логістику, бо ви-
готовляти весь асортимент у кожній із пекарень нереаль-
но, плануємо «обмінюватися» продукцією. Хочемо, щоб 
до нас приходили гості, які цінують і якість, і нашу роботу, 
поважають себе, не їдять абищо, аби лише було дешевше, 
а розуміють, що таке якість і гарний смак. Ці гості й створю-
ють атмосферу. Люди, які до нас приходять, знайомляться 
між собою, спілкуються — це вже реальний громадський 
простір. Так, це не бібліотека, але в нас теж є можливість 
почитати книжки, обмінятися думками, поговорити. Пла-
нуємо після закінчення карантинних обмежень повернути 
в офлайн нашу англійську — група сформувалася майже 
шість років тому, зараз вона працює в онлайні».

Оксана Новікова говорить, що нині відчуває себе час-
тиною місцевої громади, має коло спілкування людей, цін-
ності яких збігаються.

ДРУКАРНЯ З КРИМУ
Сергій Боженко перевіз із окупованого півострова онлайн-
друкарню. Приватна типографія працювала в Сімферо-
полі з 2001 року та була однією з найбільших у Криму. 
У 2010 запустили новий проєкт — онлайн-друкарню 
Vizitka.com, так званий друк через інтернет, коли людина 
може створити власний макет у браузері.

«У 2012 році ми зіткнулися із серйозним наїздом: дру-
кували газету, яку випускала політична сила Юлії Тим-
ошенко в Криму. Наше підприємство буквально закатали 
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під асфальт. Ми відбивалися до кінця, аж до 2014 року: 
арештували обладнання, заарештували керівництво, були 
суди, кримінальні справи. Мій партнер від цих пересліду-
вань помер: йому було 49, не витримало серце. А у 2013-му 
я, звісно, підтримав Євромайдан. Усе це нагромадилося 
в одну велику проблему, плюс сталася анексія Криму, — 
розповідає Сергій. — Тому для мене навіть не стояло пи-
тання «що робити?». Ми з дружиною домовилися: якщо 
тут буде Росія, не будемо тут жити. Я доволі довго свого 
часу жив у Росії (виріс на Крайній Півночі, працював на 
телебаченні в Москві, досить часто бував у друкарнях у ко-
лег із питань поліграфії, служив на Далекому Сході), тобто 
дуже добре знаю це життя. Вирішили переїжджати, хоча 
обоє кримчани в четвертому-п’ятому поколіннях».

Сергій розповідає, що перевезти повністю типографію 
не було можливості. Найбільші машини продали, лишив-
ши проєкт з інтернет-друкарнею та менш габаритними 
цифровими машинами, які вдалося вивезти. «Поки як 
такого кордону не було, все видавалося досить райдужно. 
Останній друкарський верстат — різак — вивозила моя 
дружина, коли виїжджала з собакою, котом, квітами та 
іншими речами. Вона поставила його у велику машину та 
закрила особистими речами, бо вже почалися складнощі з 
вивезенням техніки.  

Коли останню друкарську машину вивозили на мі-
кроавтобусі, водій простояв на російському кордоні три 
дні, у нього забрали майже всі гроші. А коли приїхав до 
українського кордону, з нього почали щось вимагати 
знов. Офіційно техніка була куплена в Україні, заплаче-
ні митні платежі, але наші митники починають вимага-
ти ще якісь документи. Цей водій казав: «Вибачте, але 
я просто викину машину, бо вже не можу тут стояти». 
Я мав у фейсбуку контакт керівника митниці, описав 
йому ситуацію. За пів години машина пройшла», — роз-
повідає Сергій.

Загалом, за його словами, труднощів із переїздом не 
було. «Ми зустріли тут багато людей, які допомагали, ко-
леги, друзі в чомусь підтримували. Чув історії, що доне-
цьким хлопцям не здавали квартири. У нас такого не було, 
навпаки, всі запитували, як Крим, — додає він. — Частина 
хлопців із сімферопольської друкарні також переїхала, де-
які з нами досі. Кримські татари, приміром, повернулися, 
сказали, що мають жити в Криму. Обросли ще київськими 
колегами — команда невелика, частина людей у нас пра-
цює віддалено, адже це інтернет-проєкт».

Сергій Боженко розповідає, що певний час проєкт не 
розвивали: розв’язували особисті та фінансові питання, 
облаштовувалися на новому місці. Активніше зростати він 
почав цьогоріч. Платформа, на якій працювала онлайн-
типографія, була побудована на платформі російських 
програмістів, згодом вирішили розробити власну, кон-
струювали її протягом п’яти років.

«Поступово з поліграфістів ми почали переходити до 
айтішників. Цього року стартували з цією платформою. 
Користувачі (а їх близько 20 тисяч) спершу трохи на-
сторожилися, бо це незвично. Але зараз ми отримуємо 
в основному позитивні відгуки, що з’явилося багато мож-
ливостей. Люди роблять там фотокниги, бо зручно, і це 
вже наша платформа. Вона дозволяє не тільки зробити 
стандартні речі на кшталт календарів, візиток, листівок, 
а й упакування, паперові стаканчики, сувенірну продук-
цію. Є 3D-перегляд. Ми не дивилися на гроші, бо це не 
стартап, якому необхідно вистрілити. Робили довго, але 
добре. Платформу дивилися європейські експерти — 
оцінили високо. Ми вирішили, що будемо не тільки ви-
користовувати її для себе, а й пропонувати у світі. Мали 

представляти платформу на виставці в Німеччині, але її 
скасували. Думаю, з наступного року виходитимемо на 
інші материки: Євразію, Північну Америку, Південну 
Америку, де потрібна поліграфія», — пояснює власник 
проєкту.

ПЕРШІ КЛІЄНТИ — СВОЇ
Донеччанка Вікторія Кругленко переїхала до Борисполя. 
На Київщині вона розвиває фірму з надання послуг охо-
рони, проте діяльність її бізнесу виходить за межі цього 
регіону.

«Нас не брали на роботу, переїхати з Донецька було 
так, ніби маєш вовчий квиток. Хоча ми маємо український 
паспорт, іноді почувалися вигнанцями, зіштовхнулися зі 
стіною нерозуміння — від нас ніби відсахувалися. Звісно, 
зустрічалися люди, які співпереживали, багато допомоги 
отримували від таких організацій як «Донбас SOS», — роз-
повідає Вікторія. — У Донецьку я займалася рекламою, 
мала медіахолдинг. У чоловіка була охоронна фірма, що 
спеціалізувалася на сигналізації, відеоспостереженні. 
Якщо моя фірма вже перебувала в процесі закриття, то 
в чоловіка розвивалася. Зайшли інші господарі: те, що 
вчора було ваше, зараз стало наше. У нас залишилася одна 
машина».

За словами співрозмовниці, відкрити фірму в столиці 
було складно, у цьому допоміг товариш. Ще одним викли-
ком став пошук клієнтів. «Тут у людей інший менталітет, 
ніж у Донецьку. Спершу ми жили в Білій Церкві, переїхали 
до Борисполя, бо сюди почали з’їжджатися наші знайомі 
з Донецька. Вони здавали нам об’єкти, адже ми вже мали 
репутацію, нас знали. Коли почали ґрунтовно розвивати 
фірму, то на роботу також брали донеччан та людей з ін-
ших окупованих і прифронтових міст, бо коли сам пережив 
безвихідь, хотілося допомогти людям», — наголошує пані 
Вікторія.

Згодом Вікторія познайомилася з місцевою громад-
ською організацією та виграла грант: «Ми отримали 
пульт. Це звичайний комп’ютер. Є програми, які дозво-
ляють під’єднувати об’єкти на охорону. Наприклад, ви 
ставите квартиру під нагляд. За пультом перебуває лю-
дина, яка спостерігає, і в разі проникнення в помешкан-
ня одразу спрацьовує тривога, виїжджає група реагуван-
ня, обстежує об’єкт. Ми зараз працюємо по всій Україні. 
Серйозні охоплення маємо в Києві та області, Дніпрі, 
Маріуполі, під’єднували об’єкти в Краматорську, Кос-
тянтинівці. Розширюємося малими кроками», — додає 
співрозмовниця. Вікторія наголошує, що розуміє: її життя 
нині триває на Київщині, хоча сумує за домівкою, каже, що 
освоїлася тут відсотків на 70%.

«Питання житла залишилося відкритим: винаймаємо 
квартиру. Зараз не маємо тих оборотів, яких хотілося б, щоб 
бути в доході. Рух бізнесу — це клієнти, все залежить від 
людей. Щоб був хороший робочий процес, треба дати умо-
ви для роботи. Я вболіваю, щоб колектив був об’єднаний. 
Зараз у нашому штаті 16 працівників. Ми намагалися ство-
рити такий бізнес, щоб вони приходили на роботу, як на 
свято», — наголошує Вікторія Кругленко. 

У березні 2021 року зайнятість ВПО становила 49%, причому 24% під 
час карантину були змушені піти в неоплачувані або частково опла-
чувані відпустки
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В одному домі

Сьогодні у світі вже не існує країни, яка мала б однонаціо-
нальний склад населення. Згідно з документами ООН та 
ЮНЕСКО, у національній державі титульний народ пови-
нен становити понад 67% населення. Решту представників 
зараховують до окремих етнічних груп, національних 
спільнот чи корінних народів.

В Україні проживають представники близько 150 на-
ціональностей. Закон України «Про національні менши-
ни в Україні» ухвалили ще в 1992 році. З того часу до За-
кону додавали лише незначні виправлення. Проте слово 
«меншина» у багатьох викликає негативні асоціації, і на 
це є кілька причин. «Одна з проблем стосується терміна 
«національний», адже його можна трактувати по-різному. 
Переклад українською мовою відрізняється від розуміння 
цього слова в англійській, адже «nationality» — це не про 
національність і не про етнос; «nationality» — це про прина-
лежність до держави, це громадянство. А наше розуміння 
терміна «національний» залишається як приналежність до 
певної етнокультурної спільноти. Тому часто може вини-
кати й виникає запитання до того, коли ми кажемо «укра-
їнець», чи маємо ми на увазі громадянство України, чи 
приналежність до української етнічності, етнокультурної 
групи тощо. Наступна проблема стосується слова «менши-
на». Усе тому що в цьому значенні меншина — це не так про 
кількість, як про статус. Скажімо на прикладі жінок: коли 
в певній державі їх чисельно може бути більше, ніж чоло-
віків, але статус буде значно нижчий, тоді умовно їх можуть 
називати меншиною. Через це вживання слова «меншість» 
щодо етнокультур них спільнот ніяк не сприяє створенню 

позитивного іміджу спільноти», — говорить кандидатка 
психологічних наук Ірина Ейгельсон.

Для того щоб законодавчо замінити термін «національ-
на меншина» на термін «національна спільнота», цьогоріч 
до ухвалення готують Закон України «Про права націо-
нальних спільнот України». Хоча деякі бюрократичні ню-
анси тут усе-таки можуть виникнути, адже саме словоспо-
лучення-термін «національна спільнота» невідоме ні для 
Конституції, ні для міжнародних договорів України.

Журналістка та письменниця, авторка книжки «Наші 
інші» Олеся Яремчук так прокоментувала цю ситуацію 
із законом: «Здавалося б, інтенція президента мала добрі 
мотиви. Однак далеко не всім вони сподобалися. Напри-
клад, ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» та 
правління Демократичної спілки угорців України відреагу-
вали різко негативно. Вони пояснюють свою позицію тим, 
що принципова новація проєкту Закону України «Про на-
ціональні спільноти України» полягає у зміні назви й тим 
самим зміні об’єкта регулювання, суб’єкта правовідносин. 
«Висловлюємо категоричну незгоду з введенням цієї нова-
ції в законодавство України, — ідеться в заяві угорців, — яка, 
на нашу думку, є шляхом відходу від конституційних і між-
народно-правових засад, створить підґрунтя для маніпуля-
цій і передумови для подальшого руйнування системи за-
хисту прав національних меншин в нашій державі». Згоди 
щодо нового законопроєкту ще не дійшли».

Відмінності в підходах до проблеми є й у національних 
законодавствах різних держав. Наприклад, у Великій Бри-

Як Україні плекати етнічне розмаїття та сприяти розвитку культур національних спільнот 

Христина Міськевич

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021
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танії використовують термін «расова група (меншина)», 
в Угорщині — «етнічна меншина», в Австрії — «етнічна 
група», у Словенії — «автохтонна етнічна громада», у Бель-
гії — «культурна громада», в Албанії — «релігійна громада», 
в Італії — «мовна група», у Швеції, Польщі, Україні — «на-
ціональна меншина». А деякі країни загалом не визнають 
існування меншин на своїх територіях: Андорра, Греція, 
Нідерланди, Сан-Марино, Франція (Конституція Франції 
заперечує саме існування етнонаціональних меншин), Ліх-
тенштейн, Люксембург, Мальта, Туреччина.

Стосовно терміна «корінні народи», то основною відмін-
ністю від терміна «національна спільнота» є те, що такий 
народ не має власного державного утворення за межами 
України та, відповідно, не має держави, яка б захищала та 
відстоювала їхні мови чи традиції. Згідно із Законом Украї-
ни «Про корінні народи України», який підписали 1 липня 
2021 року, корінними народами України, які сформували-
ся на території Кримського півострова, є кримські татари, 
караїми та кримчаки. Президента Росії Владіміра Путіна 
ухвалення цього закону розізлило через те, що він «оголо-
шує російський народ некорінним на території України».

В англійській мові поняття «indigenous» означає «ту-
більний», «місцевий». Саме тому є потреба створити та під-
тримувати сприятливу атмосферу для комфортного про-
живання, навчання та працевлаштування корінних народів 
в Україні.

Ірина Ейгельсон вважає, що до 2014 року зробили 
дуже мало для захисту прав корінних народів: «Потрібно 
також розуміти, що у держави було не так багато важелів 
впливу для того, щоб захистити народи, які залишалися 
на  території окупованого Криму. Щодо захисту прав пред-

ставників тих народів, що змогли переїхати в інші регіони 
України, то тут потрібно дивитися на те, як реагують різні 
державні рівні. Деякі міста, наприклад, виділяють примі-
щення під культурні центри чи намагаються забезпечити 
можливість вивчення рідної мови. А щодо закону про осві-
ту, то, наприклад, саме для кримських татар можливість 
навчання всі 11 років рідною мовою є, але, наскільки мені 
відомо, така школа поки що тільки одна, і вона знаходиться 
в Новоолексіївці. Я не чула про інші школи, де ця можли-
вість, прописана в законі, була б реалізована».

Славнозвісна 7 стаття Закону України «Про освіту» сво-
го часу наробила багато галасу з боку представників націо-
нальних спільнот в Україні. Однак основною її метою було 
розв’язати проблему з низьким володінням державною 
мовою в дітей із регіонів, де мешкає найбільше представни-
ків спільнот. А це можливо лише через збільшення частки 
викладання предметів українською мовою. Водночас у дит-
садках та початковій школі діти з національних спільнот 
можуть навчатися рідною мовою.

Однією зі слабких сторін урегулювання питання прав 
національних спільнот і корінних народів є нерегулярність 
і безсистемність діалогу між ними та владою, зокрема й че-
рез відсутність консультативно-дорадчого органу з етно-
національних питань на найвищому рівні державної влади.

При Міністерстві культури діє Рада з питань культури 
національних меншин України, при Міністерстві освіти 
і науки, молоді та спорту — Громадська рада керівників 
освітніх програм Всеукраїнських громадських організа-
цій. При більшості обласних державних адміністрацій 
також діють ради представників громадських організа-
цій національних меншин. Однак, враховуючи масштаб-
ність і складність питань збереження культурної самобут-
ності, сприяння розвитку культур національних спільнот, 
було б доцільно розглянути можливість створення кон-
сультативно-дорадчого органу з цих питань на найви-
щому рівні. Тоді його рішення могли б відносно швидко 
реалізуватися у вигляді доручень, указів, законодавчих 
ініціатив президента України. 
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Стрибнути вище  
чи сягнути планки

З 2006 року Всесвітній економічний форум досліджує 
індекс гендерного розриву за чотирма показниками: 
економічна участь, розширення прав і можливостей 
у політиці, рівень освіти, а також доступ до системи 
охорони здоров’я та тривалість життя. Загалом, порів-
нюючи з 2020 роком, індекс гендерного розриву не 
зменшився, а збільшився на 0,6% і зараз становить 
68%. Щоб подолати цю нерівність, людству знадо-
биться 135 років. Україна в рейтингу перебуває на 74 
місці зі 156 країн. Найбільший розрив залишається 
в економічній та політичній сферах (див. «Розрив 
існує»). У двох інших показниках уже майже досягли 
паритету.

У нашій історії, за винятком княгині Ольги, не було 
жодної жінки-правительки. За 30 років незалежності 
Україна зробила певні кроки на шляху подолання ген-
дерних стереотипів. Але й сьогодні далеко не кожен го-
товий погодитися, що з рівністю статей у нашій країні 
все гаразд. У сучасній Україні спостерігаємо дуже чіткий 
тренд: що вищий орган влади, то менше там жінок (див. 
«Реальна присутність»).

Одним з аспектів гендерної рівності в Україні є сам 
факт існування «жіночих» професій. Відомо, що жінки 
в Україні заробляють у середньому на 24% менше, ніж 
чоловіки. Такими є дані Державної статистики. Вихо-
дить трохи незрозуміло, адже на плечі жінки, окрім 
оплачуваної роботи, лягає домашня праця, яка вважа-
ється «жіночою»: прибирання, готування, догляд за 
дітьми.

Якраз нерівна оплата праці є однією з найбільш роз-
повсюджених проблем у робочій сфері. Часто чолові-
кам платять більше, ніж жінкам на аналогічних посадах 
з аналогічним досвідом та навичками. На керівні посади 
також нерідко обирають саме чоловіків. Фактично жінку 
об межують у можливостях кар’єрного розвитку тільки за 
її статевою приналежністю.

У 2017 році Кабмін скасував так званий перелік «не-
жіночих» професій. Це близько 450 посад у різних га-
лузях: будівництві, металургії, транспортній, авіаційній, 
гірничій сферах тощо, на які раніше жінок не брали. Та 
це ще не означає, що в Україні зникла дискримінаційна 
практика чи не лишилося заборонених професій, напри-
клад, у секторі безпеки й оборони чи професій цивільно-
го характеру.

Якщо ж говорити про військову справу та жінок у ній, 
то відсоток таких доброволиць із кожним роком вій-
ськового конфлікту в країні лише зростає. Андріана Су-
сак, голова «Жіночого ветеранського руху», розповідає: 
«В армії ще недостатньо зроблено для гендерної рівно-
сті, хоча повільні зміни вже є. По-перше, через консти-
туційні перешкоди для жінок ще досі існують заборонені 
посади. По-друге, сектор безпеки і оборони не сприймає 
впровадження гендерної інтеграції як складову реформ. 
Сьогодні громадськість і жінки, які пішли добровільно 
служити, разом із деякими небайдужими політиками та 
депутатками вже добилися відкриття нових бойових по-
сад. Гендерна рівність не є наскрізною темою реформ, 
певною мірою через те, що жінки не ухвалюють рішення 
на ключових посадах, а чоловіки не залучені до гендер-
них питань. У гендерній експертизі в Україні дуже мало 
чоловіків, які відстоюють гендерну рівність».

Гендерна дискримінація та рівність в армії — окреме 
питання, яке потребує ґрунтовного дослідження та ви-
вчення. Сьогодні відомо, що за сім років бойових дій на 
сході частка жінок в армії постійно зростає. Відбувається 
ротація дівчат і жінок на східному кордоні, відкривають-
ся нові місця для дівчат у військових ліцеях. Це лише під-
тверджує, що українські жінки законодавчо заслуговують 
на більше прав, ніж мають зараз. Як також зазначила Ан-
дріана Сусак, «українська жінка завжди була вольовою, 
самостійною, незалежно ю і вільною. Це доведено ще ко-
зачками: вони вправно керували цілими хуторами в той 

Які сфери українського 
суспільного життя 
залишаються найбільш 
гендерно чутливими

Христина Міськевич 
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час, як козаки воювали. Вже сучасний світ ХХІ століття 
будує перешкоди для жінки, де нав’язані стереотипи та 
дискримінація перешкоджають її самовиявленню, зрос-
танню в економічній незалежності. Але саме український 
дух, дух волі і свободи є характерною рисою українки, 
і сьогодні українки відстоюють право бути вільними в 
усіх сферах діяльності».

Якщо зрозуміти, який гендерний розподіл зараз 
в Україні та де залучені більше жінки, а де чоловіки, 
стає зрозуміло, що в таких сферах, як політика й еко-
номіка, держава залучає не весь свій соціальний ресурс, 
адже співвідношення жінок до чоловіків в Україні 54% 
до 46% відповідно. І той факт, що лише 20,8% жінок 
зараз представлені в парламенті, доводить нерівномір-
ний соціальний розподіл у політичній сфері. В останні 
роки країна все ж зробила певні кроки для зміни цього 
дисонансу. Для початку Верховна Рада затвердила ген-
дерне квотування у 2019 році. Це означає, що у кожній 
п’ятірці партійного виборчого списку обов’язково ма-
ють бути жінки — не менше, ніж дві. У квітні 2021 року 
Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує де-
кретні відпустки для чоловіків. І це відповідає духу єв-
роінтеграції: такі відпустки сьогодні є у 22 із 28 країн 
Євросоюзу.

Однак ще один важливий крок, який треба зробити, 
щоб подолати гендерну нерівність в Україні, — це рати-
фікація Стамбульської конвенції. Цей міжнародний юри-
дичний обов’язковий акт охоплює питання, пов’язані 
з насильством щодо жінки (покарання та переслідування 
злочинців, захист та допомога жертвам, запобігання та 
протидія насильству щодо жінок як соціальне суспільне 
явище). Сьогодні Конвенцію підписали 46 країн світу 
та країни Євросоюзу. Водночас ратифікували документ 
лише понад 30 країн. Україна підписала цей документ ще 
у 2011 році, проте досі не ратифікувала. До порівняння: 
уряд Молдови ратифікував конвенцію 15 жовтня цього 
року, підписали її не так давно, 2017-го.

На думку головної редакторки проєкту «Жінки — це 
50% успіху України» Лесі Ганжі, є два фактори, які ста-
ють на заваді ухваленню Конвенції: «Перший — страх 
перед словом «гендер». Нерозуміння відмінностей між 
поняттями «соціальна стать» і «біологічна стать», по-
силання на релігійні аргументи в питанні взаємодії 
статей примітивізує реальну картину світу та не сприяє 
суспільному порозумінню. Позиція церков породжує 
наступний аргумент проти ухвалення Стамбульської 

конвенції — електоральний. Велика частина політич-
них партій та окремих політиків явно чи кулуарно спи-
рається на вплив дисциплінованого релігійного вибор-
ця. Ми всі пам’ятаємо, як Петро Порошенко пообіцяв 
ухвалення Стамбульської конвенції на Жіночому кон-
гресі, проте потім віддав перевагу слогану «Армія, мова, 
віра». І це попри те, що в «Європейській солідарності» 
досить впливові політикині й потужні позиції щодо 
гендерної рівності. Як наголосив Олександр Корнієнко, 
голова партії «Слуга народу», вони не педалюватимуть 
питань, що розколюють суспільство. Другий аргумент: 
Стамбульська конвенція передбачає створення моні-
торингових міжнародних органів у сфері домашнього 
насильства. Очевидно, це невигідно українським сило-
викам, які не бажають звітувати на рівні Ради Європи, 
а також не бажають допускати у свою закриту систему 
європейські моніторингові органи».

Коли ми говоримо про Стамбульську конвенцію, 
йдеться не лише про жінок. Конвенція містить механіз-
ми захисту людини, щодо якої здійснюється насильство. 
Стамбульська конвенція має допомогти впровадити таку 
систему, щоб укріпити становище найменш захищених. 
Ратифікація дозволила б експертам Ради Європи контро-
лювати, як  Україна виконує взяті на себе зобов’язання, 
що містяться в документі. Також Україна матиме право 
вимагати посилення відповідальності для кривдників 
українських громадянок за кордоном. Це також стосуєть-
ся відповідальності для кривдників-українців, які пере-

ховуються за кордоном.
Чи може гендерна приналежність визначати долю 

людини? У рівноправному світі — ні. Змінювати ці ша-
блонні думки варто освітою та просвітою, розвитком 
інфраструктури, яка б вивільнила жінок із доглядової 
праці (ясла, дитсадки, патронаж для старих людей, ор-
ганізація дозвілля літніх людей тощо), квотуванням 
у політиці та владі, бо суспільство змінюють прикла-
ди нових соціальних моделей, а більша кількість таких 
моделей із квотою з’являється набагато швидше. Для 
прогресу в цьому питанні необхідні комплексні змі-
ни суспільної свідомості: починаючи із садочків і за-
кінчуючи створенням гендерних студій в українських 
університетах.

«Як на мене, зміна політики — це лише одна полови-
на справи. Головне — як зміниться Україна, якщо вона 
зуміє підтягнути в економіку такий суттєвий ресурс, як 
жінки. Адже не секрет, що найголовніше нині у світо-
вій економіці — це боротьба за ресурси. І неефективне 
залучення в національній економіці такого важливого 
і потужного ресурсу, як жінки, — 54% населення — це 
те, що послаблює нашу економіку», — стверджує Леся 
Ганжа.

Доступ жінок до освіти та до будь-якої омріяної про-
фесії повинен дорівнювати тим же правам, що отримує 
кожна людина з моменту народження. Якщо в державі 
присутнє якесь незначне порушення цих прав — це вже 
недосконалість влади та верховенства права. Їх потрібно 
помічати й боротися з ними, навіть малими кроками. 

В таких сферах, як політика й економіка, держава залучає не весь 
свій соціальний ресурс, адже співвідношення жінок до чоловіків 
в Україні 54% до 46% відповідно
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Брендбук для країни

Коли хтось каже «бренд», то насамперед спадають на 
думку продукти у супермаркеті, взуття певних вироб-
ників чи назви технологічних компаній. Щодо них 
у нас виникає сильний емоційний зв’язок — позитив-
ний чи негативний. Схожий принцип діє і з націо-
нальним брендом. У його контексті люди мають сфор-
мовані концепти, приміром, загальне враження про 
країну, її політичних і культурних діячів та особли-
вості — від ментальних до кулінарних.

Національний бренд живе на рівні уявлень, які 
формують контексти. Історія дещо пояснює, як у світі 
сприймають певну країну. Водночас минуле або інтер-
претацію минулого використовують задля пропаган-
ди. У такому разі за конкретною державою прагнуть 
закріпити негативні шаблони. Це робить її бренд не-
привабливим і менш конкурентоспроможним. Оче-
видно, що викликом для таких країн, зокрема й для 
України, стає боротьба зі стереотипами.

Чи не вперше питання національного брендингу 
для українців серйозно постало напередодні Євро-
2012. Насамперед були проблеми з тим, як Украї-
ну позиціюють за кордоном. У ЗМІ вона фігурувала 
в нейтральному чи негативному контекстах, часто як 
країна з расистськими та ксенофобськими настроя-
ми. Україну розглядали як умовне місце чемпіонату 
з футболу, а бажання її відвідати було вкрай низьким.

У липні — серпні 2021 року соціологічна служба 
Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва здійснила загально-
національне дослідження «30 років Незалежності». 
Українці визначили, що саме заважає розвитку дер-
жави. П’ятірка «спотикачів» — корупція, війна, не-
компетентність влади, олігархи й самі українці. Це 
корелює з результатами дослідження за підтримки 
британського уряду в рамках кампанії «Ukraine NOW» 
(2018). Найпопулярніші асоціації іноземців про Укра-
їну — корупція, революція та бойові дії.

Безперечно, історичний контекст позначився на 
українських реаліях, а також зумовив неоднозначні 
асоціації з Україною. Проте обтяжують становище на-
віть не вони, а низька впізнаваність країни. Замкнена 
в інформаційній бульбашці Україна перетворилася на 
малопомітну цятку на мапі Європи. Вона з’являлася 
тоді, коли говорили про Росію. На рівні геополітики 
її здебільшого втягували в російський дискурс. Це 

створювало ілюзію, що на міжнародній арені Україна 
афілійована з РФ, а тому будь-яке українське питання 
слід зводити до «русского».

Український історик, публіцист і науковець Яро-
слав Грицак вважає, що є двоякі історичні причини, 
які заважають формувати привабливого бренду краї-
ни: «Україна була щільно ізольованою від зовнішньо-
го світу і, що дуже важливо, провінціалізованою. Була 
маленькою провінцією не тільки в сенсі політичного 
статусу, а й культурної нецікавості. Усе, що відбувало-
ся доброго в Україні, мало вигляд як російського чи 
радянського. Думаю, що за 30 років це значною мірою 
вдалося подолати».

Таку тенденцію бачимо й зараз, оскільки пропа-
гандистські канали РФ висвітлюють Україну як «недо-
державу» з крайньою правою ідеологією. Звісно, коли 
такі наративи безупинно поширюють в іноземних ЗМІ, 
це впливає на ставлення інших країн і можливість на-
лагодити з ними співпрацю.

Ярослав Грицак додає: Україна довгий час була те-
риторією «максимального» насильства. «У час Хмель-
ницького, в час революції, й особливо за радянського 
режиму, «сталінського», а також у Другій світовій ві-
йні. Через те страждали різні групи. Найбільше у світі 
пам’ятають кривду, яку українці завдали євреям. На 
Заході поширений стереотип, що українці — анти-
семіти. Частково те саме стосується й Польщі. Дуже 
сильно експлуатують, особливо Путін, образ українця 
як неосвіченого націоналіста з сокирою в руках, гото-
вого вбивати всіх і все. Тобто образ України як бать-
ківщини антисемітів, націоналістів і фашистів. Він 
дуже сильний, хоч і не правдивий, — але я говорю про 
стереотипи. Його часто висловлюють уголос, коли 
йдеться про Україну й українців. Значною мірою це 
змінили два Майдани: вони створили образ України, 
якого раніше не було, — як терпеливої до інших на-
цій і національностей країни, що бореться за власну 
свободу».

Гібридна війна Росії проти України посилила по-
требу дбати про власний імідж, а також налагоджува-
ти зв’язки з країнами-партнерами. Попри це РФ і далі 
розповідає про нас більше, ніж ми самі про себе, і такі 
«політичні небилиці» відособлюють Україну в інфор-
маційному просторі. Це пояснює той факт, що немає 
потужного українського каналу комунікації, який ін-
формував би цивілізований світ про Україну, її полі-
тичну ситуацію, ініціативи й проєкти.

Громадський діяч,  заступник генерального ди-
ректора Українського інституту, співзасновник 
організації«Крим SOS» Алім Алієв каже, що бренд 
України — як пазл з різними елементами. «Це те, на-
скільки країна демократизована, як у ній дотриму-
ються прав і свобод людини. Бренд — це про куль-

Що формує образ нашої держави за кордоном і як це корелює з українськими реаліями 

Інна Царук 

 ПРИВАБЛИВИЙ БРЕНД — ЦЕ НЕ ПЕРСПЕКТИВА МАЙБУТНЬОГО, А ТЕ, 
ЩО УКРАЇНЦІ РЕАЛІЗОВУЮТЬ ЗАРАЗ. УКРАЇНА НЕ TERRA INCOGNITA, 
А ДЕРЖАВА З ДАВНЬОЮ ІСТОРІЄЮ ТА КУЛЬТУРНИМ РІЗНОМАНІТТЯМ. ЇЇ 
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турну спадщину, про комунікації, про бізнес-клімат 
і, очевидно, про політичну ситуацію в країні. Фор-
мують бренд різні аспекти м’якої та жорсткої сили. 
Питанням бренду й іміджу необхідно займатися 
системно, як і багатьма іншими питаннями. В Укра-
їнському інституті ми вибудовуємо зв’язки з іншими 
країнами через культурну дипломатію. Є інституції, 
що працюють з економічною складовою та залучають 
інвестиції. Є такі, що займаються туристичною при-
вабливістю України. Важливо сказати, що досить дов-
го ми системно не вибудовували бренд назовні. Свого 
часу цим активно займалася й досі займається Росія. 
Коли ми формуємо власний бренд, то повертаємо свої 
імена, наприклад, ім’я Малевича. І говоримо про те, 
що в Україні є кримськотатарська, єврейська, угор-
ська й інші спільноти, історія яких — частина історії 
України».

Створити сприятливе середовище для просування 
національного бренду допомагає культурна дипло-
матія. Алім Алієв додає, що освіта й культура — це 
елементи національної безпеки. Сильна культура та 
якісна освіта формують і громадян, і розуміння про 
країну за кордоном. «Ми працюємо через культурну 
дипломатію, академічні, комунікаційні й дослідниць-
кі проєкти, а також з громадянським суспільством. 
До кожного проєкту, що очевидно, залучаємо митців, 
журналістів, дослідників, волонтерів. Тобто тих, хто 
показує найкращий приклад, «best practice» для ін-
ших країн. Коли ми налагоджуємо відносини з інши-
ми країнами, то завжди думаємо на довгу перспекти-
ву й передусім залучаємо партнерів. Тобто працюємо 
системно, а не періодично».

В українських реаліях культивувати позитивний 
досвід покладають на ресурси м’якої сили. Серед 100 
держав Україна посідає 61 місце в рейтингу Global 
Soft Power Index 2021. Позиції були б кращими, якби 
ми активніше використовували ресурси м’якої сили. 

Наприклад, популяризували українську мову, літе-
ратуру, музику, театр, експортували інтелектуальні 
й мистецькі продукти, сповідували політичні цін-
ності, дотримуючись прав і свобод усередині країни. 
Сюди також належить діяльність діаспори та ЗМІ 
з лояльною іноземною аудиторією.

Займатися національним брендингом мають пред-
ставники різних структур, як-от політики, управлінці 
й інтелектуали. Рекламна кампанія на тлі проблем у со-
ціальних сферах матиме недолугий вигляд. Тому страте-
гії привабливого бренду передують реформи. Вони допо-
магають розкрити потенціал країни, а також сформувати 
певний стандарт, за яким її впізнають у світі. Як кон-
цептуальний образ бренд держави доповнює айдентика, 
гасла, візуалізація, проморолики — проте це межові еле-
менти стратегічного ланцюжка. Вони створюють яскраву 
обгортку, але фактично не впливають на ставлення іно-
земців до України.

Саймон Ангольт, незалежний політичний радник 
і фундатор поняття «національний бренд» та Anholt-
Ipsos Nation Brands Index, говорить, що витрачати 
кошти на іміджеві інструменти не виправдано. Вони 
не змінять уявлень про країну. Визначальною він 
вважає поведінку громадськості та її представників 
у сфері політики, культури й бізнесу. У своїй концепції 
національного брендингу Ангольд поєднує шість еле-
ментів, які формують успішний бренд країни: туризм, 
експорт брендів, зовнішня та внутрішня політика, 
люди, інвестиції та імміграція, культура та спадщина 
(див. «Шестикутник Ангольда»). 

Богдан Логвиненко, автор проєкту Ukraїner, каже, 
що на бренд працює багато речей, зокрема запуск 
проєкту «Ukraine NOW» чи робота Українського ін-
ституту, проте бракує синхронізації: «Усі відомства 
по-різному займаються комунікацією бренду України. 
Власне, ці розбіжності й роблять його непривабливим. 
Підтримка політичних рішень України залежить від 
її розкрученості та супутніх брендів. Країни конку-
рують не лише на Олімпійських іграх або чемпіона-
тах з футболу, а й своїми компаніями, науковцями та 
культурними діячами. Що швидше ми це зрозуміємо, 
то більші шанси перемагати на цьому полі».

Для світу Україна цікава на рівні досвіду й продуктив-
ного співробітництва. Передусім це забезпечує людський 
капітал, його реалізований творчий та інтелектуальний 
потенціал. Щодо цього Богдан Логвиненко додає, що 
потрібно опиратися на позитивні кейси. «Ми вписуємо 
історії в глобальний контекст. Не можна говорити про 
олігархічний бізнес як позитивний приклад або умовний 
бізнес з російським капіталом. Важливо розповідати про 
те, що об’єднує й допомагає налагоджувати якісні зв’язки 
з іншими країнами. Раніше ми помилялись у культурній 
дипломатії, коли назовні розповідали те, що цікаво нам, 
не вивчали попит іноземців. Потрібно знати базовий рі-
вень розуміння України й уже на нього нашаровувати до-
даткову інформацію».

На противагу політичним хибам, непослідовній 
комунікації, слабкому зв’язку між цілями та діями, 
Україна таки заявляє про себе. Привабливий бренд — 
це не перспектива майбутнього, а те, що українці реа-
лізовують зараз. Україна не terra incognita, а держава 
з давньою історією та культурним різноманіттям. Її 
бренд — це ідейні творці змін. Такі люди долають по-
літичну турбулентність, розвивають публічну дипло-
матію, дбають про брендинг регіонів, утверджують 
мистецтво й науку. 
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Реалії української системи освіти Тиждень обгово-
рив з віцепрезидентом з бакалаврських програм Ки-
ївської школи економіки, ексзаступником міністра 
освіти та науки України Єгором Стадним.

Які є позитивні зміни в шкільній, професійній і вищій 
освіті?

— На кожній із цих ланок розвиваються острівці хоро-
ших зразків: у дошкільній і шкільній освіті, у профе-
сійних закладах, у вищій та навіть у науковій. Ці ост-
рівці працюють усупереч, а не завдяки системним 
змінам. Тобто вони розвиваються як наслідок роботи 
вчителів та адміністративного персоналу. До того ж 
у різних регіонах — і у великих містах, і в менших міс-
течках. Я не можу сказати, що це відбувається зав-
дяки системним реформам. Є дуже хороші приклади 
закладів, які здатні позмагатися зі світовими ліде-
рами, але більшість освітніх установ на певній ланці 
не відповідають світовому рівню. Намагаюся балан-
сувати у своїй оцінці, бо нам притаманний або «рай-
дужний комунізм» у стилі КПРС, коли всі одне одного 
нахвалюють, або висловлювання на зразок «усе по-
гано», «усе пропало», «нічого хорошого немає».

У 2016–2020 роках можна було спостерігати за успіш-
ною спробою щось системно зрушити з місця в початко-
вій школі завдяки Новій українській школі. Але є вели-
ка відмінність у тому, як школи організовують НУШ на 

практиці. Там, де наявна активна позиція директорів, 
учителів і батьків, НУШ удалося організувати так, як 
було задумано спочатку. Це засвідчують певні моніто-
рингові дослідження. А там, де на місцях ставляться 
формально, де сприймають цю новацію як щось вороже 
й беруть сценарій пливти за течією, змін зазвичай немає. 
Чи є зміни в базовій школі? З цього навчального року 
почався пілот Нової української школи. Тобто масш-
табно за програмою НУШ учні 5-го класу підуть з 2022 
навчального року. Поки що невідомо, на якому етапі пі-
лотування, за які кошти буде закуплено навчальні мате-
ріали, а також яка ситуація з підготовкою вчителів. Пе-
рехід з початкової школи до базової — суперкритичний 
крок, адже саме на цьому етапі починається найбільше 
негараздів. 5–7 класи — це той період, коли в дітей вини-
кають проблеми з успішністю, з дисципліною тощо. Це 
видно, коли ми ретроспективно розгортаємо шлях на-
вчання, який проходили вже випускники школи. Тому 
потрібно також шукати джерела цих проблем переходу 
між початковою та базовою школами, щоб вчасно запо-
бігти погіршенню результатів навчання.

Острівці якісної освіти є й в університетах. Успіш-
ними й давно відомими прикладами є УКУ, Києво-Мо-
гилянська академія, Київська школа економіки. Вони 
є в різних містах України. Такі виші дуже серйозно сте-
жать за академічною доброчесністю та якістю, йдуть 
проти загальної течії, яка нерідко нехтує рівнем осві-

Єгор Стадний:
«Освіта стане не тригером, 
а фундаментом перемоги»

Спілкувалася Марія Тріль



Єгор Стадний понад 10 років аналізує освітню політику в 
Україні та країнах ЄС. Упродовж 2018–2019 років очолював 
аналітичний центр Cedos. У 2019–2020 роках був заступни-
ком Міністра освіти і науки. За його ініціативи запровадили 
низку нововведень у питаннях вищої освіти.
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ти. На жаль, у більшості закладів вищої освіти домінує 
імітація навчання і з боку студентів, і з боку виклада-
чів. Якщо говорити про вищу освіту, то в нас уже сім 
років, спершу поступово, а зараз досить широко на-
явна академічна автономія університетів. Уже понад 
півтора року повноцінно функціонує значно краща 
система акредитації, ніж була досі. Наявна недоскона-
ла, але все-таки дерегульована система ліцензування, 
тобто вихід на ринок вищої освіти значно легший і не 
такий забюрократизований, як був раніше. Також уже 
два роки державне фінансування розподіляють між 
університетами не лише за кількістю студентів, а й за 
якістю самих університетів. Така система не ідеальна, 
але вона значно краща за ту, що була до січня 2020 року. 
Завдяки таким змінам успішні зразки вищої освіти вже 
давно розвиваються в Сумах, Рівному, Харкові, Дніпрі, 
Львові й Києві. Це окремі програми, окремі факульте-
ти, але такі приклади ще раз доводять, що ідея авто-
номії, ідея стимулювання якості над кількістю дає по-
зитивні плоди.

У згаданих університетах є випускники, які чудово 
навчаються по найкращих програмах магістерського 
рівня чи рівня PhD у вишах Західної Європи та Амери-
ки. Це ще раз підкреслює високий рівень їхньої бази, 
здобутої в окремих університетах в Україні на бака-
лавраті чи магістратурі. Нам є чим і ким пишатися.

Чи допомагає бізнес освіті? Чи позитивно впливає те, що 
бізнес інвестує в освіту?

— Допомагає. Бізнес у цьому випадку — як шлюпка, 
яка рятує людей з корабля, що тоне. Таке сприяння 
неодмінно позитивно впливає на освіту. Наприклад, 
завдяки такій допомозі підприємців Київська школа 
економіки має змогу надавати студентам стипендії на 
навчання, бо в нас немає державного фінансування. 
Без їхньої допомоги нам не вдалося б стримувати ціну 
на навчання та пропонувати стипендії. Також бізнес — 
це великий контролер якості. Люди не інвестували б 
грошей абикуди, і це стає сигналом довіри для батьків 
та вступників у виборі університету.

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук казав, що 
Україні потрібні лідери, добре обізнані з українським 
менталітетом. На вашу думку, чи потрібно, щоб діти на-
вчалися в українських школах, а студенти в українських 
університетах?

— Я можу сказати, що люди з бажанням допомогти 
і з високо розвиненим відчуттям соціальної відпові-
дальності можуть виростати будь-де. Я не прихиль-
ник того, що хтось має виховуватися в Україні, а хтось 
у діаспорі — це не першочергове. Я знаю людей, які 
виросли в діаспорі й поклали своє життя на благо 
України, а також людей, які виросли тут і витирають 
ноги об цю країну. Ми сильно понівечені всіма вій-
нами, голодоморами й терорами. Суспільство нерідко 
інфантильне, і це не просто збіг обставин, а наслідок 
десятиліть винищення українців. 

Ми не вміємо домовлятися, не щодо хабарництва, 
а про болісні, довгострокові, але ефективні й резуль-
тативні суспільні перетворення. Нам дуже бракує со-
ціально відповідального лідерства. І війна, яка зараз 
триває, дала нам зрозуміти, що покладатися треба 
тільки на власні зусилля. Було б непогано, якби таке 
розуміння зростало й поширювалося на всі сфери 
життя. Є рух уперед, але він дуже повільний. Тому ні, 
це не залежить від того, де ви жили та виховувалися. 

Залежить те, наскільки у вашому зростанні вдалося 
стати відповідальним бодай за себе, а потім, можливо, 
й за інших.

Чи є в Україні інтелектуальна молодь, еліта? Де вона фор-
мується? Наскільки освіта може долучитися до форму-
вання еліти? УАЛ, «Навчай для України», Пласт — це ті 
організації, що потрібні молоді?

— Є й такі ініціативи, і багато інших, що формують 
високе відчуття відповідальності та знижують інфан-
тильність. На рівні вищої освіти важливий етичний 
компонент. Американці розуміють термін «професіо-
налізм» як поєднання знань та етики. У нас не зав-
жди є розуміння професіоналізму в цих двох іпоста-
сях. В Україні може бути професіонал, але це, припус-
тімо, Андрій Портнов. І в нас може бути дуже порядна 
людина, яка не має знань. Ці два компоненти мають 
бути присутні в сучасних професіоналів. Випускники 
Києво-Могилянської академії, УКУ, різних шкіл та ор-
ганізацій запускають нові українські бізнеси, які не 
базуються на розподілі радянського майна, різних за-
водів, вони створюють інтелектуальні проєкти й те, 
що може поліпшити наше сьогодення. Ці люди ста-
ють керівниками бізнесів, які надають якісні послуги 
по всьому світу, та викладачами найкращих універси-

тетів — наприклад, випускники Київської школи еко-
номіки ставали найкращими економістами світу. 
Справді, є такі осередки лідерства в Україні, але вони 
поки що поодинокі, це не мейнстрим.

Чи стане освіта тим тригером, завдяки якому Україні пере-
може?

— Освіта стане не тригером, а фундаментом перемоги. 
Економіка, судова система, військова сфера, охорона 
здоров’я не почнуть працювати, якщо в нас не буде 
професіоналів з високими знаннями, високою етикою 
й високим почуттям соціальної відповідальності. І це 
дає освіта. Нам потрібно зробити так, щоб ці острівці 
ставали континентами, а це відбудеться тоді, коли ре-
сурси акумулюватимуться в острівцях, а тоді — масш-
табуватимуться. Усе насправді залежить від того, 
куди держава спрямовує ресурси. Що більше такі ре-
сурси акумулюватимуться в якісних університетах, 
школах, садочках, то швидше в нас відбудуться пере-
творення й то швидше Україна переможе. Щороку ви-
пускники таких острівців збільшують когорту соці-
ально відповідальних і професійних лідерів. Поки що 
цих острівців мало. Їх має бути більше. 

ВИПУСКНИКИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ, УКУ,
РІЗНИХ ШКІЛ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАПУСКАЮТЬ НОВІ УКРАЇНСЬКІ

БІЗНЕСИ, ЯКІ НЕ БАЗУЮТЬСЯ НА РОЗПОДІЛІ РАДЯНСЬКОГО МАЙНА,
ВОНИ СТВОРЮЮТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОЄКТИ Й ТЕ,

ЩО МОЖЕ ПОЛІПШИТИ НАШЕ СЬОГОДЕННЯ 



УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021
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Де виховують молоду еліту

Місія. Бажання створити місце для молоді виникло в час останнього Май-
дан, — каже керівник академії Роман Тичківський журналістам Ukraїner. Тоді 
виявилося, що є багато юних людей, які мають величезне прагнення, а най-
головніше — потенціал утілювати свої бажання, але не мають можливості 
говорити про це в школах чи університетах. Гасло УАЛ — «Творимо себе — 
творимо Україну! Кожне завтра починається сьогодні». Одне із завдань акаде-
мії, за словами керівника: «Показати молоді, що країна, в якій ми живемо, та 
речі, які нас оточують, — не взялися звідкись. Це все передали нам попередні 
лідери. І за це потрібно бути вдячними та користуватися тими привілеями, які 
здобули попередники».
Процес навчання. Серед курсів є  такі дисципліни, як управління мріями, 
інтегральна динаміка, фінансовий менеджмент, основи першої медичної 
допомоги, філософія, історія, лідерство, політика, прочитання, тлумачення 
та обговорення текстів. Це готові сприймати не всі, тому відбір на навчання 
складний і передбачає кілька етапів. А саме навчання сприяє інтелектуаль-

ному, фізичному й емоційному розвитку. Крім основних курсів, учасники за-
нурюються в процеси реформування держави та спілкуються з громадськими 
діячами, політиками, службовцями тощо. Вони знайомляться з бізнесмена-
ми, мають можливість побачити, як розвивається соціально відповідальний 
бізнес. Молодь займається волонтерською діяльністю в  школах та госпіта-
лях. А також навчається самостійно ухвалювати рішення. Керівник академії 
вважає: що швидше людина зуміє це робити під керівництвом досвідчених 
спеціалістів, то швидше розкриватиме свій потенціал і втілюватиме його тут, 
в Україні. Тоді, відповідно, менше молоді прагнутиме виїхати за кордон. Ви-
пускник академії не отримує диплома, але виходить з чимось ціннішим: умін-
ням аналізувати, критично мислити, бажанням змінювати та будувати, з розу-
мінням, які механізми лежать в основі функціонування суспільства та проєкту, 
як потрібно працювати з командами та у стресовій ситуації, як виявляти ініці-
ативу й залучати ресурси. Головним гарантом того, що академія — успішний 
проєкт, — є її випускники. Зараз вони створюють спільноти, що об’єднують 
і підтримують юних дівчат — Girls’ Leadership Community, стають проєктними 
менеджерами волонтерських організацій, як-от Promote Ukraine, авторами 
онлайн-курсів для підготовки до ЗНО, програмісти  — вчителями сільських 
шкіл, а також депутатами місцевих рад.

Місія. «Навчай для України» — громадська організація, що сприяє доступу 
кожної дитини в Україні, незалежно від місця її проживання та соціального 
становища, до якісного навчання, а також реалізації власного потенціалу. 
Виконавча директорка проєкту Оксана Матіяш в ефірі «Ранок на Суспіль-
ному» зазначила, що третина всіх учнів в Україні, а це майже один 1 млн 
200 тис. дітей, навчаються в селах. Ці діти відстають від своїх ровесників 
у місті в середньому на 2,5 року. Тому проєкт «Навчай для України» створе-
но, щоб подолати цю нерівність. Цього року, як зазначає пані Оксана, на-
дійшло 403 заявки на участь. Але відбір відбувається з певними умовами, 
тому не всі мають можливість долучитися.

Методика роботи. Учасник повинен мати диплом бакалавра, високі 
знання предмета, який викладатиме, та високу вмотивованість до ро-
боти. Мета вчителя — не тільки розвивати дитячий потенціал, а й гро-
маду: створювати гуртки, активізувати позакласну діяльність, організо-
вувати соціальні проєкти. Перед початком роботи на місцях учасники 
проходять шеститижневе навчання, до того  ж упродовж навчального 
року з  учителем працює академічний ментор, який підтримує та су-
проводжує учасника. Програма також пропонує молодому вчителю 
здобути профільну освіту на магістратурі з  педагогіки в  університеті 
Грінченка. Щоб після закінчення програми учасник міг і далі займатися 
педагогічною діяльністю. Одним з успішних проєктів випускників прог-
рами є освітня ініціатива ЗНОвУ, яка допомагає дітям з тимчасово оку-
пованих і  прифронтових територій підготуватися до ЗНО та вступити 
в українські виші.

Навчай для України \ Teach4Ukraine

Місія. Пласт  — найбільша скаутська організація України, що об’єднує 
близько 10 тис. учасників різного віку. Метою Пласту є сприяти всебічному 
патріотичному вихованню на засадах християнської моралі, виховувати 
свідому, відповідальну молодь, повновартісних громадян країни, лідерів 
суспільства.

Методика навчання. Духовний, розумовий, фізичний, моральний розвиток 
досягається не в процесі класних занять, а під час гри. Пластова гра — прак-
тична організація суспільного життя. Вона навчає дисципліні ініціативності та 
виховує бажання долучитися до спільного творення добра. Учасниками Пласту 
були такі видатні особи, як Степан Бандера (голова ОУН), Катерина Зарицька 
(організаторка Українського Червоного Хреста), Борис Гудзяк (президент УКУ), 
Квітка Цісик (американська співачка), Катерина Вінницька (канадська кіно-
акторка). Феноменом Пласту є те, що він працює понад 100 років і в ньому 
виховувалися й виховуються інтелігенти та інтелектуали ХХ й ХХІ століть.

Пласт

Місія. AIESEC — найбільша молодіжна організація у світі, в якій бе-
руть участь люди віком від 18 до 29  років. Її метою є  підтримувати 
мир і реалізовувати людський потенціал за допомогою розвитку лі-
дерських рис. Основною діяльністю програми є міжнародний обмін 
і стажування, а також організація форумів та соціальних проєктів.
Напрями для реалізації потенціалу. Щороку приблизно 500 людей 
вступають в AIESEC. У межах організації проєкту учасник може бути 
залученим до відділу customer experience — організації стажування 
для молоді; у sales команду, яка працює для встановлення партнер-
ських відносин із  компаніями; у  marketing, де вивчають проблеми 
й потреби аудиторії та молоді. Є можливість долучитися до процесу 
створення івентів  — від ідеї до реалізації. Загалом молода й  мо-

тивована людина може безплатно приєднатися до цієї організації 
й  здобути величезний багаж досвіду та набути сильних навичок 
у  нетворкінгу, тайм-менеджменті, стати адаптивною й  самодисци-
плінованою, навчитися працювати в командній роботі та критично 
мислити. Засновником першого локального комітету AIESEC є  Ген-
надій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України, 
член ради директорів Генеральної асамблеї Європалати, почесний 
консул Франції. Випускниками були Андрій Піщаний (менеджер від-
ділу маркетингу в  Microsoft), Дмитро Машталір (співвласник мар-
кетингового агентства «Ціль»). Також більшість колишніх учасників 
працюють на високих посадах в IT-компаніях, у сферах маркетингу 
й менеджмент та займаються бізнесом. 

AIESEC

Українська академія лідерства \ UAL
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Цьогоріч до вишів вступили понад мільйон нових сту-
дентів. У п’ятірку найпопулярніших напрямів увійшли 
філологія, право, комп’ютерні науки, менеджмент і се-
редня освіта. Серед вступників на бюджет до топу потра-
пили середня освіта, медицина, комп’ютерні науки, фі-
лологія й інженерія програмного забезпечення. Однак, 
попри велику кількість потенційних робітників, ринок 
праці складно наситити.

«Останні кілька років існує нестача компетентних 
професіоналів майже у всіх видах діяльності, — розпові-
дає Марія Конарова, експертка порталу працевлаштуван-
ня Happy Monday. — Зараз маємо ринок кандидата, а не 
роботодавця. Саме кандидат вибирає роботу, а компа-
нії відіграють роль продавців вакансій та змушені про-
понувати дійсно цікаві умови задля залучення кращих 
кандидатів».

НАПРЯМИ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВІДЧУЛИ НЕСТАЧУ
За словами Марії Конарової, кілька сфер особливо потребу-
ють нових кандидатів. «По-перше, це IT, у якому навіть 
працевлаштовані спеціалісти регулярно отримують пропо-
зиції. Цей ринок зростає швидше, ніж з’являються канди-
дати рівня middle i senior. За досвідченого спеціаліста з уні-
кальними компетенціями може розгорнутися бійка, де ро-
ботодавці, немов на аукціоні, «перебивають» зарплатою, 
умовами та цікавістю роботи. Традиційно не вистачає тех-
нічних і робочих спеціалістів. На це впливає їхній відтік за 
кордон і низька привабливість робочих професій для абіту-
рієнтів, а отже, мала кількість молодих спеціалістів. Проб-
леми з пошуком людей також відчувають аграрії. Цей сек-
тор зараз активно розвивається та потребує багато кваліфі-
кованого персоналу».

Найбільшу нестачу працівників відчувають сфери, 
у яких за останнє десятиліття відбулися суттєві зміни. Тра-
диційна система освіти не встигає за їхнім швидким роз-
витком, а знання, які студенти отримують у ЗВО, часто 
теоретичні або застарілі. Це передовсім діджитал-сфери: 
маркетинг, реклама, PR, технології, дизайн. Також постій-
но шукають людей для управління персоналом, логістики 
та зовнішньоекономічної діяльності.

«У галузях, де найбільше відчувається розрив між 
базовою освітою та робочими реаліями, охоче праце-
влаштовують кандидатів із додатковою освітою. Напри-
клад, донедавна у ЗВО взагалі не було спеціальностей 
SMMника, діджитал-маркетолога тощо, а попит на цих 
спеціалістів шалений. Людина, яка пройшла концентро-
ваний курс зі спеціалістами-практиками, буде мати пере-
вагу перед кандидатом із базовою вищою освітою мар-
кетолога, бо практичних знань, необхідних для сучасних 
реалій, у неї буде більше», — говорить Марія Конарєва.

Схожу думку поділяє Людмила Лук’янова — коорди-
наторка молодіжних програм Центру «Розвиток КСВ» та 
експертка Career Hub. За її словами, зараз набувають по-
пулярності професії, які можна вивчити за невеликий 
проміжок часу. Наприклад, такі як PR, SMM, копірайтинг 
або спеціальності з медіасфери. Індустрія краси також має 
багато спеціалістів із неформальною освітою. Наприклад, 
косметологія, що майже не потребує глибинних знань і яку 
можна швидко вивчити.

У деяких галузях майже всі працівники не мають 
профільної вищої освіти. За словами експертки, сфе-
ра громадського сектору більше побудована на нефор-
мальній освіті — курсах із проєктного менеджменту, 
грантової діяльності чи громадянської освіти. В уні-
верситетах цього ще немає. Тільки деякі з них почина-
ють впроваджувати проєктний менеджмент як одну зі 
спеціальностей менеджменту.

«Це стосується й IT. Звісно, програмування не можна 
вивчити швидко — для цього знадобиться рік-два або біль-
ше, залежно від мови кодування. А-от у дуже популярні тес-
тування, дизайн, HR-професії зараз багато хто перекваліфі-
ковується», — зауважує Людмила Лук’янова.

МІЖ ПОТРЕБОЮ В ЛЮДЯХ І БАЖАННЯМ ЯКОСТІ
IT-сфера розвивається чи не найшвидше й завжди 
«голодна» до нових працівників. Марія Конарова го-
ворить: «До IT більшість потрапляє саме через не-
формальну освіту: курси, тренінги тощо. Майже 
кожна велика ІТ-компанія має власну школу чи ака-
демію та працевлаштовує найкращих випускників».

Створення власної школи — поширена практика ве-
ликих компаній. Однак це радше вимушений крок, на 
який ідуть через нестачу спеціалістів. Про це розповідає 
Олена Крєтова, засновниця та керівниця HR-агенції, яка 
спеціалізується на IT.

«В IT величезна нестача кадрів у всьому світі та в Україні 
зокрема. З погляду ситуації на ринку, людей візьмуть на ро-
боту, якщо вони пройшли будь-яке навчання, розібрались 
із темою та можуть стартувати. Компанії зі свого боку закла-
дають на освіту дедалі більший бюджет. Вони інвестують 
в університети, класи, бюджетників, а також роблять курси, 

Без аудиторій і заліковок
Обличчя неформальної освіти в Україні дуже різноманітні, як і її завдання для бізнесу, 
держави та кожного з нас

Надія Жила 

Де виховують молоду еліту

У ГАЛУЗЯХ, ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ВІДЧУВАЄТЬСЯ РОЗРИВ МІЖ БАЗОВОЮ 
ОСВІТОЮ ТА РОБОЧИМИ РЕАЛІЯМИ, ОХОЧЕ ПРАЦЕ ВЛАШТОВУЮТЬ 

КАНДИДАТІВ ІЗ ДОДАТКОВОЮ ОСВІТОЮ. НАПРИКЛАД, ДОНЕДАВНА 
У ЗВО ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ SMMНИКА, ДІДЖИТАЛ-
МАРКЕТОЛОГА ТОЩО, А ПОПИТ НА ЦИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ШАЛЕНИЙ
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на яких самі навчають, та беруть випускників на роботу. Од-
нак це значно пов’язано з кадровим голодом».

Про неформальну освіту, яку напряму організовують 
роботодавці, говорить і кар’єрна консультантка Уляна Хо-
дорівська. «Формальна освіта дуже відстає за знаннями, 
тому велика кількість компаній, особливо тих, де важливі 
технології, створює свої онлайн-університети. Не для піару, 
а тому, що немає звідки взяти спеціалістів потрібного тех-
нічного рівня, окрім як навчити самостійно», — говорить 
експертка.

Людей в IT-компанії добирають за тестовим зав-
данням, рівнем англійської та вмінням упоратись із 
проєктом. На те, у якій школі вони пройшли курси, 
майже не звертають уваги. Олена Кретова комен-
тує: «Якщо говорити про курси, де компанія не може 
впливати на систему освіти, то байдуже. Є школи, які 
мають дещо кращих випускників — тоді звертаємо 
увагу вже через досвід, відзначаємо конверсію. Ми 
беремо не завдяки курсам — ми беремо людину, яка 
працюватиме».

Гнучкість програми та швидкість навчання — пе-
реваги неформальної освіти, якими більш традиційна 
навряд чи зможе похвалитися. Однак менш суворий 
контроль за навчальними програмами, компетенці-
єю викладачів та знаннями випускників відкривають 
можливості для появи фейкових спеціалістів. Марія 
Конарова визнає цю проблему: «Наявність пройдених 
курсів не гарантує нічого. Бувають навіть «професій-
ні ходоки по тренінгах» — люди, які постійно навча-
ються, але нічого не використовують на практиці. До 
того ж попит на неформальну освіту підвищує кіль-
кість компаній, які пропонують такі послуги. Звичай-
но, не всі вони якісні. Треба комплексно оцінювати: 
які курси проходив кандидат, хто їх викладав, чи були 
домашні завдання або практика, як давно це було та 
чи застосовував кандидат щось на практиці. Як зі зви-
чайною освітою: наявність диплома не є гарантією».

КОЛИ ПОТРІБЕН МІЦНИЙ БАЗИС
«У деяких вакансіях вища освіта є потребою», — говорить 
Людмила Лук’янова. Особливо це стосується керівних по-
сад: тут її вимагають за стандартами. Винятком можуть 
стати хіба курси, сертифіковані певними федераціями або 
високо оцінені за міжнародними показниками якості. 
Якщо курси мають офіційно підтверджений стандарт, тоді 
вони можуть конкурувати з вищою освітою в резюме 
кандидатів.

Залишаються також професії, до яких неможливо уві-
йти без класичної освіти, наприклад, лікарі, інженери, деякі 
робочі спеціальності. Вони вимагають обов’язкового отри-
мання навичок, проходження практики, певних доступів 
і кваліфікацій. «Ніхто не візьме зварювальника на вироб-
ництво після проходження тижневого експрес-курсу», — го-
ворить Марія Конарова, експертка порталу Happy Monday.

Навіть у сфері IT, де неформальна освіта дуже розви-
нена, її випускники не розв’язують проблему кадрового 
голоду повністю. Олена Кретова, засновниця та керівниця 
HR-агенції в цій галузі, відзначає: «Щодо продажів, рекру-
тингу, ком’юніті-менеджменту, то в Україні немає сильної 
освіти для цих спеціалістів. Такі працівники чудово ви-
ходять, наприклад, із філологів. Та якщо говорити про 
програмування, випускники ВНЗ мають фундаментальні 
знання, потрібні для серйознішої роботи. Якби було більше 
випускників ВНЗ, більше вибирали б їх».

Крім того, в IT вища освіта знадобиться, якщо спеці-
аліст планує працювати на закордонні компанії. В Укра-
їні на це менше звертають увагу, однак 80% компаній 
тут мають іноземних замовників. Вибираючи людину 
до себе в команду, такі замовники перевіряють, чи має 
кандидат вищу освіту з математики або інформаційних 
технологій.

«Ми знаємо, що система освіти в багатьох наших ВНЗ 
слабка. Однак вона стає важливою, щоб рухатися далі та 
працювати з іноземними клієнтами, оскільки вони звер-
тають на це увагу. Вважається, що на певних позиціях  
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важливі фундаментальні знання, які дає університет», — го-
ворить Олена Кретова.

Проте неформальна освіта, безперечно, стає перевагою, 
коли вона додаткова. Деяким роботодавцям це сигналізує, 
що кандидат постійно розвивається та залишається в трен-
ді. «Навіть маючи неабиякий досвід, важливо встигати за 
інноваціями», — коментує таке явище Марія Конарова. За її 
словами, ця тенденція прослідковується навіть у сферах, де 
необхідність класичної освіти є беззаперечною, наприклад, 
у медицині. Лікарі проходять підвищення кваліфікації, за-
ймаються саморозвитком. Так вони отримують актуальні 
знання та підвищують професійний рівень.

САМООСВІТА ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ
У розрізі кар’єри неформальна освіта стає невіддільною 
частиною розвитку. Кар’єрна консультантка Уляна Ходо-
рівська називає цей процес самоосвітою та відзначає: «Від-
відування курсів, підвищення кваліфікації, читання літера-
тури — це реалії повсякдення дуже великої частини праців-
ників. Ніколи у світі не з’являлося так багато новин на день. 
Це означає, що вимоги від роботодавця до працівника змі-
нюються так само швидко. У деяких сферах швидше, у де-
яких повільніше, але суть у тому, що самоосвіта стає дуже 
необхідною».

Уляна Ходорівська бачить кілька функцій, які виконує 
самоосвіта в житті та кар’єрі. Перша — це інформація. Лю-
дина змінює роботу протягом життя та зустрічається з но-
вою специфікою. Ба більше, її сфера постійно розвивається. 
«Я працюю з людьми, для яких їхня професія — це місце 
творчості та постійної уваги, тому вони завжди зайняті са-
моосвітою. Раз на пів року щось відвідують, слухають под-
касти тощо», — ділиться експертка.

Друга користь від навчання — це контакти. Людина ді-
знається про нових людей у її сфері, з якими можна позна-
йомитися. Експертка зауважує: «УКУ — це великою мірою 
місце, яке поєднує людей. Києво-Могилянська академія 
теж завжди була таким місцем. Досі до мене приходять 
люди, які бачать у профілі Могилянку й більше не мають 
сумнівів, тому що для них це ознака свого».

Третє, що дає самоосвіта, — підвищення самооцінки. 
Іноді на навчанні людина розуміє, що вже знає, про що 
йдеться, але звикла називати це по-іншому. Вона дізнаєть-
ся, що має нормальний рівень, знаходиться в тренді. Також 
це бонус до резюме. «Враховуючи швидкість появи нової ін-
формації, корисно оновлювати те, що ми вчили 10–15 років 
тому. Роботодавці звертають на це увагу, тому навчання — 
це плюс. Особливо це перевага для людини, яка виходить 
на роботу після тривалої перерви, почувається невпевнено 
або хоче змінювати сферу. Крім того, самоосвіта дає спокій. 
Це відчуття, що людина добре озброєна та може впоратись 
із професійними викликами сучасного світу», — резюмує 
експертка.

«ЦЕ НОРМАЛЬНО — ЗМІНЮВАТИ РОБОТУ»
Відмітки про курси в резюме та нові знання у своїй сфері 
стають у пригоді під час працевлаштування у власній сфері. 
«Пропрацювавши пів року, півтора або десять, людина змі-
нює компанію, бо це нормально — змінювати роботу, — на-
голошує Уляна Ходорівська. — У сучасному світі є тенден-
ція: двічі-тричі за життя змінювати професію. Це вже не 
питання неправильного вибору (під час вступу). Можна 
бути пів життя дуже задоволеним своєю роботою, а потім 
захотіти іншого. Світ дуже динамічний, дуже багато інфор-
мації тисне на людину, тому вона може стомитися від однієї 
спеціальності. Крім того, деякі професії з часом застаріва-
ють. Зміна роботи — прекрасна практика, однак тут є сте-

реотипи. Наприклад, «прослухаю курси, і все буде ясно». 
Треба спочатку розібратися, для чого конкретно ці курси, 
які навички хочеться отримати. Поговорити з тими, хто їх 
закінчив, і тими, хто вже працює в цій професії. Часом 
люди оплачують курси та почуваються добре вже від цього 
факту. Потім курси не дослуховують або дослуховують че-
рез силу, а отримані знання не використовують. Так відбу-
вається, коли від освіти чекають того, чого в ній немає».

В оплаті за курси кар’єрна консультантка не бачить ні-
чого поганого. Однак радить спершу послухати безкоштов-
ну версію, щоб не мати ілюзій щодо нової професії. Напри-
клад, можна чекати на щасливу кар’єру розробника після 
прослуханих курсів, однак не знати, чим живуть ці спеціа-
лісти та з яким стресом вони стикаються.

«Можна почати слухати будь-який онлайн-курс і поди-
витися, чи взагалі цікава вам ця професія. Орієнтуйтеся на 
свій інтерес», — підсумовує Уляна Ходорівська.

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ ВІД ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ
У Європі концепція освіти протягом життя добре розви-
нена. Вона готує людину до змін у її професійній сфері та на 
ринку праці загалом. В Україні ця концепція тільки набуває 
популярності.

«Зараз неформальна освіта має дуже великий стрибок 
у своєму розвитку, у популяризації», — говорить Людмила 
Лук’янова. Вона зауважує, що люди почали більше довіря-
ти неформальній освіті, а неформальна освіта зі свого боку 
надає більше сертифікаційних знань. Випускники отриму-
ють документи, які мають вплив у їхній сфері. З’явилися 
сертифікати міжнародних рівнів і такі, що визнають дер-
жавні департаменти освіти.

«Нещодавно в нас пройшов курс для закладів профтех-
освіти «Навички успішної кар’єри». Викладачі, які його 
пройшли, можуть адаптувати знання до своїх пар і викла-
дати його факультативно або як додаток до своєї програми. 
Так студенти профтехосвіти теж матимуть ці навички», — 
розповідає Лук’янова. Вона відзначає, що зараз формальна 
та неформальна освіти подеколи переплітаються. У випад-
ку з викладачами цьому сприяло Міністерство освіти та на-
уки. Курс «Навички успішної кар’єри» зарахували виклада-
чам як підвищення кваліфікації.

Бізнес не залишається осторонь. Найпомітніша ініціа-
тива в цьому напрямі — «Пакт заради молоді-2025», який 
об’єднує зусилля компаній, держави та освіти заради прац-
евлаштування молоді. У межах пакту реалізують менторські 
платформи, де експерти з різних галузей допомагають учас-
никам професійно реалізуватися. Наразі до пакту приєдна-
лися понад 30 великих українських компаній. До 2025 року 
в його межах планують створити тисячу партнерств між біз-
несом та освітнім сектором для розвитку молоді.

Бізнес зацікавлений у розвитку неформальної освіти, 
оскільки вона дозволяє наситити ринок праці необхідними 
спеціалістами або підвищити кваліфікацію кандидатів до 
бажаного роботодавцями рівня. Це вже дає результат на-
віть на міжнародному рівні. Так, нідерландська IT-компанія 
Daxx назвала Україну найкращим у світі IT-офшором для 
наймання програмістів у 2021 році. Зокрема, це стало мож-
ливим через швидкість приймання на роботу фахівців, чому 
цілком могла посприяти розвинена неформальна освіта.

Активність українських компаній у навчанні спеціалі-
стів та велике бажання вчитися серед фахівців можуть стати 
перевагою навіть на міжнародному ринку праці. IT-сектор 
уже це доводить. Однак для більшої ефективності процесу 
держава може структурувати роз’єднані рухи бізнесу й гро-
мадян у цьому напрямі. Передумови та навіть перші кроки 
в цьому напрямі вже зробили. 
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Горщику, не вари 

Україна переможе, коли реалізується в новій економіці. 
Для цього потрібні фахові кадри та ґрунтовна освіта, яка 
відповідатиме передусім запитам ринку праці. Яких же 
професіоналів потребує країна?

Щороку близько мільйона старшокласників обирають 
майбутню професію та виш. Хтось цілиться на бюджетне 
місце, хтось іде за своєю мрією, хтось — за мрією батьків. 
Предмети ЗНО, порогові бали, тренди, вартість навчання 
на контракті, наявність військової кафедри — чинники, які 
впливають на вибір закладу вищої освіти.

Якщо для батьків сьогоднішніх вступників наявність 
диплома була гарантією працевлаштування чи вищої за-
робітної плати, нині побутує думка, що цей документ по-
трібен більше для проформи. Однак здобуття вищої освіти 
залишається в пріоритеті серед абітурієнтів.

ЯК МОЛОДЬ ОБИРАЄ ФАХ
Цьогоріч найбільше першокурсників обрали спеціаль-
ності філологія, право, комп’ютерні науки, менеджмент 
(див. «Що обирає молодь»). У десятці найпопулярні-
ших спеціальностей також опинилися середня освіта, ін-
женерія програмного забезпечення, журналістика, психо-
логія, економіка і маркетинг (підсумки вступної кампанії 
2021 року). А ось п’ять років тому картина була трішки ін-
шою: найпопулярнішими серед «бюжетників» стали се-
редня освіта, медсестринство, електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеханіка, будівництво та цивільна 
інженерія, фінанси, банківська справа і страхування (ре-
зультати вступної кампанії 2016 року). «Контрактники» 
тоді найчастіше обирали право.

Однак на цьому в епопеї під назвою «Вступна кампа-
нія» зарано ставити крапку, вона переростає в складнішу 
місію — працевлаштуватися.

Результати рейтингу попиту професій в Україні, 
проведеного компанією Research & Branding Group 
у липні 2021 року, показують, що найбільш потріб-
ні в Україні працівники медичної та ІТ-сфер, а також 
військові. Важливі для розвитку ринку праці юридич-
ні, технічні фахівці, працівники сфери обслуговування, 
економісти, технічні інженери. У той час на агрегато-
рах пошуку роботи серед найпоширеніших запитів — 
водії, бармени, юристи, кур’єри, бухгалтери, офіціанти, 
баристи та патрульні.

Ще у 2014 році робочі професії (такі як сантехнік, то-
кар), фах водія, працівника сфери послуг, педагога, держ-
службовця, будівельника, фермера опинилися серед най-
менш престижних. Про це свідчать результати опитування, 
яке провів Міжнародний кадровий портал «HeadHunter 

Україна». А в трійці найбільш потрібних опинилися про-
граміст, лікар, підприємець (бізнесмен).

Координатор чорногорського Youth Innovation Lab 
і представник UNICEF у цій країні Нікола Вулич називає 
молодь ХХІ століття найбільш незрозумілою за всю істо-
рію. Це люди, які іноді з двома дипломами про вищу освіту 
змінюють не просто місце роботи, а й рід діяльності. І нині 
це нормально. Проте якісна профорієнтація в школах досі 
залишається болісним питанням.

До стрімкого темпу, з яким змінюється світ, не присто-
совані ні система освіти, ні економіка. Випускники вишів 
часто розчаровуються в пошуках місця працевлаштування: 
роботодавці не чекають людину з дипломом, їм потрібен 
фахівець із нестандартним мисленням, який може своїми 
навичками допомогти компанії. До того ж часто знайти 
вакансію, яка відповідає освіті, — ще той квест, особливо 
якщо врахувати наявність досвіду роботи та інші вимоги, 
що висувають працедавці.

«На Дніпровщині двоє юних юристів рік шукали робо-
ту, а потім пішли на зварювальників, бо ця робота краще 
оплачується, — розповідає HR-експертка Тетяна Пашкі-
на. — Диплом не дає успішної кар’єри на все життя. По-
друге, вона може змінюватися. Якщо ви зробили непра-
вильний крок, це не означає, що треба впасти в скорботу та 
чекати пенсії. Ринок змусить нас змінювати професію, іно-
ді ми самі змінюємося й шукаємо щось нове. Як людина, 
яка опанувала п’яту професію, маю сказати, що це можна 
робити дуже успішно».

Доцентка Київської школи економіки Ольга Купець 
відзначає особливість українського ринку праці, коли 
кожна четверта людина з десяти, яка навчалася в універ-
ситеті, після випуску влаштовується на роботу, де не по-
трібна вища освіта: «Іде в кол-центр, працювати баристою, 
офіціантом тощо».

Це частково пов’язано з нерозумінням трендів ринку 
праці, того, як працює економіка, та розгубленістю молоді. 
Тетяна Пашкіна додає до цього переліку ставлення пра-
цедавців до віку осіб, що відгукуються на вакансії: «У нас 
існує певний дефіцит працівників, водночас вкрай важ-
ко працевлаштуватися підліткам від 14 до 18 років — за-
конодавство це майже унеможливлює. Відповідно ми або 
штовхаємо дитину в сірий ринок і непевність, складнощі, 
або відбиваємо в неї бажання чогось навчитися. Мені зда-
ється, це той ресурс, який ми не використовуємо — і дар-
ма. Друга проблема — ейджизм. Якщо дивитися на нашу 
статево-вікову піраміду, маємо досить великий шмат насе-
лення (переважно це жінки 45 років і більше), яким, судя-
чи із сайтів працевлаштування, навіть етикетки на ковбасу 
наклеїти не дадуть. Відповідно ми сидимо на мішку з зо-
лотом: маємо молодь, яка хоче працювати, але не може, 
а також людей 45+, які можуть працювати, але їм не дають, 
і роботодавців, які мають силу-силенну вакансій».

НАВІЩО НАМ КАР’ЄРНІ КОНСУЛЬТАНТИ?
За порадою щодо професійного самовизначення нині 
можна звернутися до кар’єрного консультанта. Це людина, 

Як побудувати нову економіку в країні, де більшість іде вчитися на філологів та правників

Ольга Кацан

ДО СТРІМКОГО ТЕМПУ, З ЯКИМ ЗМІНЮЄТЬСЯ СВІТ, НЕ ПРИСТОСОВАНІ НІ 
СИСТЕМА ОСВІТИ, НІ ЕКОНОМІКА. ВИПУСКНИКИ ВИШІВ ЧАСТО 
РОЗЧАРОВУЮТЬСЯ В ПОШУКАХ МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 
РОБОТОДАВЦІ НЕ ЧЕКАЮТЬ ЛЮДИНУ З ДИПЛОМОМ, ЇМ ПОТРІБЕН 
ФАХІВЕЦЬ ІЗ НЕСТАНДАРТНИМ МИСЛЕННЯМ
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яка діагностує здібності, інтереси, можливості клієнта, ро-
зуміється на ринку праці, його тенденціях, особливостях 
бізнес-сфери тощо. Такий фахівець може допомогти як 
скласти резюме, так і скласти план професійного розвитку 
або ж розібратися з кар’єрною кризою. «Ми бачимо нео-
зброєним оком, що потреба в якісному кар’єрному консуль-
туванні зростає, бачимо, як змінюється ринок праці. Одної 
роботи на все життя вже не буде, ми вже відійшли від цієї 
тенденції: людина не один раз (можливо, п’ять чи то навіть 
сім разів) буде змінювати напрям своєї діяльності, власну 
професійну траєкторію», — каже керівниця Центру сту-
дентської кар’єри Українського католицького університету 
Марта Тиченко. Вона підкреслює, що ці зміни спостеріга-
лися ще до початку пандемії у 2020-му, а зараз все більше 
набиратимуть обертів. У навчальному закладі реалізовують 
проєкт «Кар’єрна порадня»: студенти від третього курсу 
мають змогу пройти навчання (зокрема від практиків), за-
хистити проєкт і допомагати колегам у контексті кар’єрного 
планування та професійного розвитку. За словами Марти 
Тиченко, наразі в Україні немає ринку кар’єрного консуль-
тування, однак сьогодні вже спостерігається запит на таку 
послугу: «Це з кожним роком буде ставати необхідним, не-
залежно від віку», — наголошує співрозмовниця. Вона під-
креслює, що кар’єрне консультування — не чарівна па-
личка, яка за кілька хвилин дасть розуміння своєї діяль-
ності на 30 років уперед. Це довготривала робота 
з урахуванням життєвої та професійної історій клієнта, 
його сильних якостей і запитів ринку. Тому при виборі та-
кого спеціаліста слід звернути увагу на його фахову підго-
товку (освіта у сфері психології, HR, менеджменту, розу-
міння меж своєї компетентності: трапляються випадки, 
коли людина проходить один майстер-клас і вже вважає 
себе кар’єрним консультантом), скористатися демоверсією 
консультації.

НОВА ЕКОНОМІКА: ЧИ ПОБУДУЄМО?
Нова економіка (яку ще називають економікою знань, 
нових інформаційних технологій) потребує не лише 
гнучких фахівців, а й налагодження внутрішніх комуні-
кацій. Крім цього, варто оптимізувати процеси та шукати 

зв’язок зі зрілими людьми. «У нас могла би бути альтер-
нативна, срібна економіка, орієнтована на зрілих спожи-
вачів. У Європі, Америці є ситуація, коли люди віком 
55+ — це найпотрібніший, найбільш ефективний проша-
рок на ринку праці, тому що вони розуміють: або ці люди 
підуть на пенсію,, так би мовити, «на шию державі», або 
підуть до робочих лав і будуть сплачувати податки, бу-
дуть ефективними споживачами. У нас маркетологи вва-
жають цю вікову категорію нецільовою, якій нічого, крім 
ліків та милиць, не можна продати, а за кордоном це до-
сить активні споживачі», — розповідає Тетяна Пашкіна.

На думку Ольги Купець, говорити про побудову нової 
економіки в Україні нині складно, адже «виклики глобалі-
зації, міжнародної конкуренції, де потрібно знайти Укра-
їні свою нішу, накладаються на внутрішні виклики: де-
мографічна криза, політична нестабільність, що тягне за 
собою макроекономічну нестабільність. Інвестори не ба-
жають заходити в Україну, вкладати в якісь нові техноло-
гії, індустрії. І тому тут сказати, коли трапиться чудо якесь, 
складно, — зазначає вона. — Я очікую на це вже 20 років, 
а після виборів 2019 року втратила надію. Аналізуючи 
результати виборів, розумію, що винні самі люди. Вони 
сподіваються, що їм будуть платити невідомо за що вели-
ку зарплату, будуть низькі тарифи, незрозуміло чому, тоб-
то манна небесна звалиться, і буде всім добре, при цьому 
можна не працювати. Водночас ці ж люди їдуть за кордон 
і дотримуються там всіх правил, законів. Повертаються 
в Україну — і знов все, як і було. Є певна частка молоді, яку 
можна назвати двигуном цього прогресу, але вони також 
зневірюються в цій боротьбі, їдуть за кордон, і залишаєть-
ся відсіяне болото, на жаль. А з ним дуже складно кудись 
далі рухатись».

ОСВІТА VS РИНОК ПРАЦІ
«Якщо йдеться про філологів і юристів, кількість студентів, 
яку ми маємо наразі, така, що хочеться сказати «горщику, 
не вари!» — акцентує Тетяна Пашкіна. На її думку, знеці-
нювати важливість вищої освіти не варто, адже вона навчає 
студента переходити від шкільного типу навчання до «до-
рослого»: самостійно збирати, опановувати, обдумувати ін-
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формацію, виявляти прогалини в знаннях і знаходити спо-
соби їх надолужити, опановувати тайм-менеджмент і вчи-
тися розставляти пріоритети, розширює кругозір. Інше 
питання — вступати до університету лише заради диплома. 
Тож важливо підвищувати престижність середньої освіти, 
звертати увагу на методи навчання, щоб вони не були за-
старілими й відповідали розвитку сучасних технологій, до-
зволяли випускникам коледжів і технікумів бути гарними 
спеціалістами. Водночас у закладах вищої освіти слід звер-
тати увагу на дуальну форму навчання, коли освітній про-
цес в університетах поєднується із закріпленням знань на 
робочому місці (на підприємстві чи в установі, де студент 
працює за трудовим договором).

Якщо аналізувати ринок праці, очікується скорочення 
попиту на робочі місця, де виконують рутинні завдання, 
і навпаки — збільшення на професії, які потребують про-
сунутих когнітивних навичок, креативності, розвинених 
комунікаційних та соціоемоційних навичок. «Роботи не 
замінять людину саме через емоційний складник. Там, де 
вона має бути, попит збільшуватиметься, — говорить Оль-
га Купець. — У нас автоматизація повільніша, ніж в інших 
країнах, бо, з одного боку, дешева робоча сила, а з іншо-
го — не так швидко розвиваються технології всередині 

країни. Їх потрібно купувати, а вони дорогі. Але бачимо, 
наприклад, як у Києві відмовилися від кондукторів, пере-
йшли на електронні квитки, як у великих супермаркетах 
працюють каси самообслуговування. Тобто зміни відбува-
ються, але вони не будуть такими швидкими, як у Японії 
чи Нідерландах, скажімо».

Роботодавці готові платити за IT-послуги. Автомати-
зація потребує переведення рутинних завдань на маши-
ни, тож потрібні люди, які їх програмуватимуть та обслу-
говуватимуть, однак «замість десяти людей за станками 
працюватиме одна — за пультом управління». Також 
експертка каже, що нині роботодавці мають менший 
вплив через розвиток фрилансу — професіоналів, які 
створюють робочі місця, орієнтуючись на попит спожи-
вачів. Приміром, під час пандемії зріс попит на послуги 
психологів. Якщо говорити про студентів, то на фізику чи 
математику не вступають через низький попит: «Молодь 
розуміє, що або немає робочих місць, або вони низько-
оплачувані. Тому якщо вони дійсно люблять математику, 
фізику, хімію, біологію, переважно їдуть за кордон на на-
вчання або після здобуття освіти в Україні, бо не бачать 
тут професійної реалізації для себе». Наразі, за словами 
Ольги Купець, українському ринку не вистачає медиків, 
трактористів, працівників сільського господарства, яке 
є чи не єдиним сектором, що не постраждав унаслідок 
пандемії.

Однак хоч яку б професію обирала молодь, слід зва-
жати на покликання, адже реалізуватися, якщо працюєш 
з-під батога, навряд вийде. Від майбутнього працівника 
нині очікують бажання вчитися, перенавчатися та транс-
формувати нові знання в професійні навички. 

Я хотіла бути письменницею-фан-
тасткою, розповідати історії  — 
і  вступила на журналістику. На 
першому курсі працювала на теле-

студії університету як журналістка, 
також мала досвід роботи на регіо-

нальному каналі. На студії познайоми-
лася зі своїм хлопцем, який усе змінив 

у  моєму житті. Раніше ніколи не стикалася зі зйомками, 
фотосесіями, монтажем. Я  переконалася, що журналі-
стика — не про художність, а про те, що важливе соціуму, 
усвідомила, що це не моя дорога. Коли хлопець щось мон-
тував, було цікаво спостерігати, як із малесеньких части-
ночок складається історія. І  це мені дуже сподобалося. 
Тож на другому курсі я здала академрізницю та перейшла 
на кіно-, телемистецтво. Мені пощастило з батьками: вони 
не впливали ні на вибір професії, ні на вибір навчального 
закладу. 
Ми з  хлопцем фрилансери. Він зареєстрований як ФОП, 
я ще ні — визначаюся, на чому хочу зупинитися, бо і фото-
графую, і  знімаю, і  монтую. Коли працюю в  парі з  хлоп-
цем, то є його другим режисером, асистенткою, помічни-
цею  — ми команда, яка втілює проєкт у  життя. Сама за-
ймаюся ще фотосесіями. Хочу розвиватися в  цьому 
напрямі, але не люблю просто фотографувати людей на 
вулицях чи робити лав-сторі: це якось нудно. Мені хо-
четься робити щось філософське, візуально привабливе, 
особливе, яке ніхто раніше не бачив. Є кілька проєктів, які 

хочу втілити: це художній фешн, де потрібно будувати де-
корації, шукати стиліста. У  цьому напрямі розвиватися 
дуже перспективно, особливо якщо вийти на модельні 
агенції, бренди. 
Усі наші замовлення зараз — це не наслідок реклами, це 
рекомендації від клієнтів своїм друзям. Уже зібралася 
гарна клієнтська база, завдяки якій ми можемо не йти на 
постійну роботу, і це дуже круто. 
Щоб заробляти на фрилансі, по-перше, треба бути гарним 
спеціалістом: якщо не робиш добре, рекомендувати тебе 
не будуть. А рекомендації — перше, на що потрібно звер-
нути увагу. Дуже важливо мати гарне портфоліо. Якщо 
фрилансер (наприклад, фотограф) тільки починає свою 
справу, потрібно зробити кілька безкоштовних фотосесій, 
щоб напрацювати портфоліо, отримати рекомендації від 
клієнтів і  мати гарний контент для реклами в  профілі 
в соцмережах. 
Не планую офіційно влаштовуватися на роботу заради 
трудової книжки. Специфіка моєї професії така: якщо ти 
гарний спеціаліст і, наприклад, проб’єшся на зйомки клі-
пів для гарних артистів, то в тебе гроші будуть, можеш спо-
кійно накопичити. Мені не віриться, що в мене буде нор-
мальна пенсія, якщо навіть працюватиму десь офіційно. 
Плюс можу зробити ФОП зі стажем. 
В Україні гарний рівень кліпмейкерства. У нас є дуже круті 
спеціалісти, які працюють і  з  голлівудськими зірками. Ве-
лика конкуренція, і  туди складно пробитися, але ми 
з хлопцем хочемо влитися саме тюди.

Софія Половенко, фотографиня, режисерка та операторка, 24 роки:

ОЧІКУЄТЬСЯ СКОРОЧЕННЯ ПОПИТУ НА РОБОЧІ МІСЦЯ, ДЕ ВИКОНУЮТЬ 
РУТИННІ ЗАВДАННЯ, І НАВПАКИ — ЗБІЛЬШЕННЯ НА ПРОФЕСІЇ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ПРОСУНУТИХ КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК, КРЕАТИВНОСТІ, 
РОЗВИНЕНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА СОЦІОЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК
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Філологія була в  моєму житті з  ди-
тинства. Я навчалася в ліцеї за спе-
ціалізацією «Лінгвістика». У якийсь 
момент мріяла про фармацевтику, 
але в 11 класі вирішила таки обрати 

гуманітаристику. Обирала спеціаль-
ність за набором предметів на ЗНО. 

Це були англійська, історія, українська 
мова, тобто жодних технічних наук. Ради-

лася з батьками. Вони не вказували, як робити, але казали, 
що з  професією викладача загалом можна завжди піти 
в школу, тобто це певна стабільність. 
Я вступила на французьку й  англійську філологію. Те, що 
потрапила на бюджет, теж відіграло роль. Я рада, що так 
склалося. Викладання сподобалося мені вже в процесі на-
вчання. Коли на другому курсі я  почала працювати (пер-
шим студентом був молодший брат моєї подруги), мене 
почали рекомендувати далі — і це вже стало власною при-
ватною практикою. Я зрозуміла, що це приносить задово-
лення, натхнення, відчувала наповнення роботою, якою б 
стомленою не була. 
Заробити на викладанні реально, якщо це приватна прак-
тика. У  школі чи університеті — нереально, хоч яке б на-
вантаження ти брав. Якщо маєш ставку, це 6 тис. грн, якщо 
візьмеш дві  — 12  тис. Але це дуже велике навантаження. 
Можна працювати в приватній школі, там зарплатня наба-
гато приємніша, як і умови: менше роботи з документами, 
більше творчості, інноваційні підходи, більше свободи. 

 Теоретично можна працювати в  школі на повну або пів 
ставки, щоб мати соціальний пакет, і  водночас вести при-
ватні курси. Тут також є доволі широкий вибір: працювати 
з дорослими чи дітьми, відкривати загальні курси чи специ-
фічні (наприклад, для IT, ділова англійська або навіть ті, які 
стосуються певної частини мови — фонетисти, приміром), 
займатися підготовкою до іспитів. Іноді вигідніше бути 
вузькопрофільним спеціалістом, а  можна навпаки брати 
декілька напрямів і  завдяки цьому завжди мати клієнтів. 
Тобто заробити реально, але йдеться про велику кількість 
роботи та нестабільний дохід: скільки уроків провела, 
стільки й заробила. Однак я рахувала, що навіть із нефіксо-
ваним доходом мені працювати вигідніше, ніж у державній 
школі. 
Я  обрала шлях «всього потрошку»: працюю з  дітьми та 
дорослими, веду й  групові, й  індивідуальні заняття. 
Оформлена як приватний підприємець: працюю на себе 
та співпрацюю з  приватною школою. Викладаю фран-
цузьку як факультатив, в  іншій школі викладала англій-
ську як офіційний предмет із навчальної програми, але 
все одно система така, що оплату отримаю за контрак-
том — залежно від кількості проведених занять. Профе-
сійне зростання у  викладацькій діяльності можливе. Це 
може бути власна приватна школа та, звісно, вищий до-
хід, але є  ризики, як і  в  будь-якому бізнесі. Можна піти 
будувати кар’єру в  державному секторі  — міністерства, 
посада методиста, робота з підручниками. Варіантів ба-
гато, і заробляти можливо.

Юлія Буглак, викладачка іноземних мов, 26 років:

Зараз я  — директор маленької ІТ-
компанії. У  ній працює шестеро 
людей на фул-таймі, ми розробля-
ємо софт на замовлення: сайти, 
програми, невеликі IT-рішення. 

Паралельно з цією ж командою на-
магаємося реалізувати свій проєкт, 

тобто знайти нову потребу на ринку, 
створити для неї IT-рішення та реалізу-

вати, щоб він почав приносити гроші. Коли це успішно 
зробимо, вже сфокусуємося на своєму рішенні й  припи-
нимо займатися розробкою на замовлення. 
Компанія зареєстрована в Україні. Спершу ми зібрали ко-
манду для реалізації стартапу, але ідея не спрацювала: 
наші уявлення про потреби ринку були неправильні. 
Після цього фейлу частина команди пішла, а з тими, хто 
залишився, ми вирішили рухатися далі. 
Маємо один великий контракт на розробку програми на 
дві версії, вже триває обговорення третьої. Через те що 
команда змінювалася, мали проблеми з  контрактом, 
майже на місяць робота стала: хвилювалися і замовник, 
і ми. Зараз процес запустився, знайшли хлопців, які зна-
ють, що роблять, тому швидко наздоганяємо обсяг зав-
дань  — замовник задоволений. У  нас зараз позитивна 
динаміка,  бо навіть цей один контракт досить вигідний. 
Ми отримаємо суму, яка дасть гарний запас. Якщо далі 
підпишемо третю-четверту версію, технічний супровід, 
то матимемо фінанси, щоб годувати себе, розширювати 
команду. Паралельно шукаємо ідеї, щоб стати стартпом. 

Розпочинали з  трьома ідеями. Ці ідеї проходять валіда-
цію, тобто розробники намагаються максимально точно 
дізнатися, чи вартують вони уваги клієнта. Так із трьох ви-
окремили дві перспективні. Одна пов’язана з  інвести-
ціями та пенсійними накопиченнями для української мо-
лоді, інша  — із криптоінвестиціями. Зараз спілкуємося 
з  клієнтами, дізнаємося, які в  них реальні болі, як вони 
користуються рішеннями, що вже існують. І  поки що все 
свідчить, що наше рішення може бути реально корисним 
для аудиторії. 
Я математик: не пишу код, але вмію рахувати формули, 
статистику, вирішувати математичні завдання. Маю не-
великий досвід програмування. Після того як закінчив 
школу в Україні, вступив до американського вишу. Вивчав 
бізнес-аналіз у  Бостоні, але мене взагалі не підготували 
до реальних складнощів роботи. Усе каміння на практиці 
було новим, на кожному спіткнувся. 
В ІТ мені подобаються можливості глобальної роботи та мас-
штабування, мобільність і те, що можна не залежати від лока-
ції. Зараз на ринку не вистачає людей і  якісної комунікації. 
Якщо собака може писати код, вона має йти в ІТ. Чому? Ринок 
зараз божеволіє. Якщо маєш три-чотири роки досвіду роботи та 
вмієш красиво себе подати, уже можеш претендувати, припу-
стімо, на $4  тис. у  місяць. На ринку дуже великий попит. Ко-
ротше: якщо ти айтішник, тобі не треба шукати роботи, пишеш 
на Djinni — і за день отримаєш повідомлення від 15 рекрутерів. 
ІТ  — це дуже перспективно: чим більше спеціалістів, тим 
краще. Навіть якщо ми закриємо попит поточного українського 
ринку, то світового ще закривати й закривати. 

Іван Косюк, стартапер, власник ІТ-компанії, 22 роки:



Чи вщухнуть міграційні хвилі? Відтік кваліфікованих кадрів закладає «бомбу» під українські економіку та демографію. «Поверненці» наразі 
становлять екзотичну меншість 
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УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021

Формула повернення

В одному з випусків Тижня (див. № 4/531, 2018) було 
здійснено спробу проаналізувати дані Державної прикор-
донної служби (ДСПУ) і встановити масштаби щорічної 
трудової еміграції з України. У висновку до статті зазначено, 
що близько 200 тис. українців щороку безповоротно (окрім 
візитів на різдвяні канікули) перетинають кордон на виїзд.

Директорка Інституту демографії та соціальних дослі-
джень Елла Лібанова під час цьогорічного форуму «Укра-
їна 30. Трудові ресурси» заявила про 3–5 млн трудових мі-
грантів за кордоном. На тому самому заході посол України 
в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що в сусідній країні на 
заробітках перебуває щонайменше 1,5 млн осіб.

«Без сумніву, всі вони щось утратили, ці емігранти. Без 
сумніву, всі вони здобули щось нове» — цитата Тані Маляр-
чук зі статті в Deutsche Welle на цю тему дуже глибока. На 
емігрантських утратах рідко наголошують, адже переважає 
фокус на здобутках і досвіді. Водночас причин еміграції 
може бути безліч: це й різноманітні способи особистої чи 
професійної реалізації, і відповідна матеріальна компенса-
ція, і здобуття нового досвіду, й освіта та культурний розви-
ток тощо. Для країни еміграція зазвичай має негативні на-
слідки, адже виїжджають найбільш конкурентоспроможні 
та працездатні громадяни. У короткостроковій перспекти-

ві це приносить деякі інвестиції від заробітчан «додому», 
а в довготривалій, на жаль, викликає старіння нації, виро-
дження інтелектуальних еліт і бюджетні прогалини. Щодо 
тенденції до зворотної міграції — то наслідки оптимістич-
ніші, але причини набагато менше відомі. У цій статті йти-
меться про деякі з них.

Можливості розвитку, хоч як дивно, чи не найважливі-
ший фактор, якщо проаналізувати відомі випадки повер-
нення із закордону. Представники абсолютно різноманіт-
них соціальних верств говорять про родючий український 
ґрунт, до того ж насамперед у прямому сенсі. Одна з історій, 
опублікованих у the Ukraїner, «Побороти еміграцію в селі», 
оповідає про мешканців села Волинської області, які почали 
свій трудовий шлях зі стандартного польського врожайно-
го збиральництва. Трохи згодом один із трудових мігрантів 
перейняв у роботодавців технології вирощування певних 
культур і вирішив облаштувати власний бізнес удома. Про 
можливості, розвиток і усвідомлення каже: «Колись земля 
була, то ми боялися брати, бо не знали, чи дамо раду об-
робити, а зараз люди повірили у свої сили. То вже чую ба-
гато чого від людей, що ще взяли би землі, обробляли б». 
У підсумку, односельці створили новий прибутковий бізнес 

Що може мотивувати українських емігрантів шукати роботу на Батьківщині 

Анастасія Мотрук 
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і можливості для працевлаштування після «практичного 
навчання» за кордоном.

Схожий випадок стався теж у реальному секторі, але вже 
після здобуття закордонної освіти. Так, засновник відомо-
го нині Underwood Brewery навчався в одній із найкращих 
кулінарних шкіл Канади. Коментуючи власне повернен-
ня, Максим Сагура виділив кілька причин, усі економічні: 
по-перше, він був добре обізнаним з українським ринком, 
так би мовити, за фактом народження. По-друге, україн-
ський ринок, завдяки запізнілій появі капіталізму, не пе-
ренаповнений, тож власнику крафтової броварні тут легко 
знайти свою нішу. Врешті, Україна відома вже згаданим 
багатством природних ресурсів. Отже, попри очевидні ри-
зики створення бізнесу в Україні (як-от верховенство права 
в питаннях захисту власності, нестабільність курсу чи не-
прозорість бюрократії), відкриття власної справи навіть за 
наявних умов може стати причиною повернення з еміграції.

Цікаво, що загалом повернення емігрантів з економіч-
них причин глибоко перегукується з ірландським досвідом. 
На прикладі цієї країни можна чітко простежити, як пози-
тивні й негативні зміни економічного клімату пояснюють 
відповідні масові переміщення населення. Починаючи від 
середини ХІХ століття, коли близько половини ірланд-
ців із різних регіонів виїжджали в намаганні врятуватися 
від Великого («картопляного») голоду, до двох потужних 
післявоєнних міграційних хвиль (у 1950-х і 1980-х) — усі 
тенденції переміщень стали наслідками зовнішніх чин-
ників, що нищили внутрішню економіку в межах країни. 
Але хоча в минулому столітті слово «ірландець» на заході 
Європи стало майже синонімом поняттю «приїжджий», 
тенденції виїзду на початку  ХХІ століття все ж вдалося 
зупинити. Відомо, що саме пришвидшений економічний 
розвиток у 1990–2000-х роках перетворив Ірландію на кра-
їну, де сальдо міграції у 2015 році вперше вийшло на пози-
тивні показники (Population and Migration Estimates April 
2020 — CSO — Central Statistics Office). Причини стрімкого 
економічного злету називають різні: податкові реформи, 
сприятливий клімат для західних інвестицій (насамперед 
від діаспори), а також високий рівень освіченості населен-
ня. Та попри конкретні чинники виникнення «кельтського 
тигра», показовою залишається кореляція між відповідним 
зростанням ВВП і кількістю населення, що залишилось 
у межах країни.

Цікаво, що попередні висновки в Тижні (№ 4/531, 
2018) заперечують таку економічно-міграційну відповід-
ність на теренах України. Згідно з думками автора, емігра-
ція саме в контексті нашої держави не корелює ні з еконо-
мічними підйомами, ані з кризами, проте цілком можливо, 
що така закономірність спрацює за умов ґрунтовних змін 
і зростання національного рівня достатку в майбутньому.

Іншу мотивацію повернення українських громадян піс-
ля здобуття західної освіти умовно називають «місійною». 
Ідеться про бажання стати частиною саме українського 
суспільства і зробити внесок у покращення життя в країні. 
Так, Артем Шаїпов, юрист, випускник Кембриджа й учас-
ник багатьох змінотворчих ініціатив, розповів, що навіть 
не замислювався про вибір місця проживання після завер-
шення вишу. За його словами, будь-яка робота є внеском 
у суспільство, проте різні суспільства все ж мають очевидні 
відмінності, і йому значно важливішим здавалося створю-
вати внесок у «своє». Питання особистих сенсів важко під-
дається раціоналізації за межею дружніх екзистенційно-
кризових обговорень. Цікаво, що навіть сама ідея здатності 
до «альтруїзму» довший час не давала спокою теоретикам 
«виживальницької» еволюції. Тож не дивно, що публічні 
прокламації «місії» нерідко стикаються з недовірою. Проте 

в «місійності» наявне раціо, а робота на спільний результат 
для багатьох людей викликає щире й глибоке задоволення.

Попри об’єктивні труднощі матеріального вибору на 
користь «місії», додаткова проблема полягає ще й у реа-
лізації такого мотиву. Зокрема, наймасштабніші зміни на 
суспільну користь легше робити з епіцентру соціального 
врядування — будь-якої центральної ланки законодавчого 
чи виконавчого апарату. Попри це, а також наявну мотива-
цію у кваліфікованих людей з «місією» працювати на таких 
посадах, державні структури назагал доволі стримано про-
понують відповідні варіанти самореалізації. Так у розмові 
з Тижнем Артем Шаїпов розповів про тенденцію до змен-
шення прикладів залучення до держслужби випускників 
закордонних вишів після тимчасового «буму» 2014 року. 
Важливо, що це питання цьогоріч він порушив у розмові 
з президентом на форумі «Україна 30». Як наслідок тієї 
розмови, спільнота випускників-реемігрантів в Україну до-
мовилася створити відповідну ініціативну групу для понов-
лення «місійної співпраці».

Один мій одноліток, який цього року відмовився від 
докторантури в Оксфорді, розповів про причини такого рі-
шення, а також про те, де він мріяв би жити: «Тут. Невідомо, 
в якому місті, але точно в Україні. Я повернувся, бо не хотів 
довше залишатися там. І сумував за мовою». Таку мотива-
цію повернення важко зрозуміти попереднім поколінням 
українців, молодість яких минула в час «залізної завіси» 
безвиїзного режиму, а закордон одностайно асоціювався 
з можливостями. Хоча остання асоціація значною мірою 
досі слушна досі, проте ностальгія, а також розвинена су-
часна інфраструктура в Україні підштовхують до того, щоб, 
послуговуючись міжнародним досвідом, розвивати можли-
вості на території власної країни.

Зв’язок між ностальгією та мовною тугою встановлюєть-
ся через ідентичність. У мові закарбовано глибокі культур-
ні контексти й образи. Мовленнєві поняття не обов’язково 
описові й об’єктивні за своєю суттю. Багато слів не підля-
гають чіткому визначенню та формують начебто «ідей-
ний» культурний простір у носіїв, які ними послуговуються. 
Тобто тугу за мовою можна зрозуміти як тугу за знайомим 
культурним контекстом, за реалізацією потреби в самоіден-
тифікації зі знаним національним середовищем.

Як свідчить стаття Тані Малярчук, багато емігрантів, 
які переїхали у свідомому віці, страждають від такої туги. 
Хтось у неї занурюється та щосили пірнає в «домашні» 
мовні й культурні контексти, намагаючись на відстані хоч 
трохи відновити зв’язок зі знайомим. Хтось уникає цієї туги 
й відповідних можливостей розради. У будь-якому разі, 
більшість емігрантів у різний спосіб відчувають нестерпну 
нестачу дому. І хоч є чимало способів різного рівня про-
дуктивності для роботи з цим почуттям — найлегше просто 
повернутися.

Попри згадані мотиви, тенденція до зворотної міграції 
досі залишається доволі слабкою. Але зважаючи на запал 
і досягнення людей, які все ж обирають рееміграцію, споді-
вання на те, що Україна переможе, залишаються. 

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Ліба-
нова під час цьогорічного форуму «Україна 30. Трудові ресурси» зая-
вила про 3–5 млн трудових мігрантів за кордоном. На тому самому за-
ході посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що в сусідній 
країні на заробітках перебуває щонайменше 1,5 млн осіб
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Дар чи система 

Науково-технічний поступ незворотний: світ лише при-
швидшуватиметься, дані та знання зростатимуть у геоме-
тричній прогресії, наші тіла обростатимуть гаджетами, 
а спілкування з людьми та комунікація, найімовірніше, 
ще дужче набуватимуть спрощених фейсбучно-ботів-
ських рис. Але все це має свою ціну. Якщо ми не згоді роз-
плачуватися за дегуманізацію людини й руйнування до-
вкілля, тоді нам потрібне «нове просвітництво».

Бути лояльним до постійного розвитку наукових досяг-
нень — це сучасна суспільна чеснота. Політика найчастіше 
лише сердить і розчаровує, релігія постійно відстає та впа-
дає у ретроградство, а культура веселить, але не надто, бо 
більше підкидає нових тем для розмов. Водночас науко-
во-технічний прогрес іде правильним шляхом і неодмінно 
до загального блага. Якась частина суспільства впевнена, 
що розвиток нових технологій, девайсів, гаджетів зробить 
життя значно простішим і розумнішим, тобто ми станемо 
щасливішими лише завдяки їх наявності. Таке обожнення 
однієї з багатьох сфер людської діяльності може бути не-
безпечним. Й історія — свідок цього.

Наука як система накопичення знань ішла пліч-о-пліч 
з розвитком перших цивілізацій ще з кінця IV тис. до н. е. 

Однак цілісна ідея про використання наукового знання на 
користь суспільного розвитку й загального благоустрою 
з історичної перспективи досить свіжа. Вона прийшла 
в час чергових переломних моментів західної цивілізації 
у XVII столітті — в епоху Просвітництва та перших науко-
вих революцій. Частина інтелектуальних еліт ставила на 
чолі державного устрою доступність і популяризацію ем-
піричних знань, а також практичний досвід від наукових 
досягнень. Разом із технічно-соціальною революцією це 
був і метафізичний переворот Заходу — нова парадигма 
обрала своїм символом волелюбність розуму й раціональ-
ну прагматичність.

Упродовж наступної сотні років Просвітництво про-
йшло Європою, започаткувало вільні Сполучені Штати 
Америки, запустило процеси ринкової економіки, лібе-
ральної політичної думки, а також подальшої індустріалі-
зації промисловості. Західна частина людства намагалася 
невгамовно надолужити втрачене в час «страждального 
середньовіччя».

Але разом з новими благами прийшли й нові пробле-
ми. Перша з них — технічне ставлення до довкілля. З роз-
витком промислових технологій і різким зростанням 

Якої етики потребує «нове просвітництво» 

Даниїл Беро

Завдання людини 
полягає в принесенні 

найможливішої 
користі оточенню
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попиту на видобуток різноманітних ресурсів людські від-
носини з природою змінилися, до того ж явно не на краще 
для останньої. Науково-технологічний тандем на початку 
Просвітництва був жорстким і прагматичним, як вважає 
український філософ Тарас Лютий: «Можливо, принципи 
провадження наукового пізнання орієнтуються на підко-
рення природи, спираючись на тези Френсіса Бекона, що 
знання — це сила, і знання треба виривати з природи. Таке 
споживацьке ставлення до природи спричинило різні не-
гативні аспекти — кліматичні й техногенні катастрофи. 
Потім, коли природні ресурси почали поволі вичерпува-
тися, у XX столітті стало зрозуміло, що такі перегони для 
набуття вигод знищують не тільки довкілля, а й дегумані-
зують людину».

Попри популярний нині наратив про екологічність, 
сучасний вплив людини на глобальну екосистему приро-
ди аж ніяк не менший. Майже кожен учений, який по-
важає себе й ідеологічний мейстрим, стверджує про не-
зворотність кліматичних катастроф унаслідок діяльності 
людини. Інша частина вчених-інженерів пропонує нові 
технології експлуатації природи. Споживацьке ставлен-
ня до довкілля не тільки порушує етику та псує погоду, 
а й пророкує нові пандемії. У виданні Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences епідеміолог Крістіна 
Джонсон стверджує, що вплив на довкілля й особливо на 
популяції диких тварин сприяє активнішому поширенню 
інфекційних захворювань: «У міру зменшення природ-
них ареалів проживання дикі тварини стають ближчими 
до людей. Флора та фауна змінюють свій розподіл, щоб 
пристосуватися до антропогенного впливу. Це пришвид-
шило появу хвороб у дикій природі й піддало нас ризику 
пандемій».

Не менш важливим є питання про те, як гегемонія ро-
зуму й наслідки науково-технічного прогресу відбилися 
на внутрішньому житті людини. Як розвиток технологій 
і науковий підхід впливають на екзистенційне та моральне 
буття людини й трансформують культуру.

Починаючи з XX століття, у західних інтелектуальних 
колах набула популярності ідейна позиція з назвою «сці-
єнтизм». В її основі лежить упевненість у тому, що науко-
во-емпіричне знання є найвищою культурною цінністю 
людини й лише за допомогою нього можна судити про 
світ і людину — чим вони є насправді. Прибічники ідео-
логії сцієнтизму прагнуть штучного «научування» всіх 
сфер діяльності людини й суспільства задля зрозумілого, 
керованого та успішного життя. Не тільки популяризація 
науки для підвищення інтелектуального рівня суспільства, 
а зведення людини лише до матеріалістичних початків 
і потреб, до того, що можна передбачити, переглянути під 
мікроскопом, звести до цифр — тобто що нібито можна 
цілком упевнено знати.

Питання світогляду, релігії та сенсу виносяться за дуж-
ки як марні через неможливість розв’язати їх науковим 
способом. Етика також зводиться до прагматичного ма-
теріалізму та спроб вирахувати мораль. Одна з головних 
етичних проблем західних інтелектуалів сцієнтистського 
штибу — «проблема вагонетки», де в ході розумового екс-
перименту слід обрати з кількох людей, кому дозволити 
загинути під колесами потяга, а кого врятувати, щоб ба-
ланс совісті залишався у прийнятному стані. Спрощення 
мислення до одного науково-об’єктивного знання призво-
дить і до спрощення самої людини, до її машинізації.

Проте ірраціональна сутність людини не зникає, а лише 
набуває нових форм. Нестримне споживання благ і циф-
ровізація комунікацій, розваг, потреби в розвитку транс-
формують екзистенційне буття людини. Сучасна людина 

потерпає від інформаційного потопу матеріалістичного 
світу. Однак у суспільстві зароджується запит на «паузу» 
в гонитві споживання, на усвідомленість і відповідаль-
ність. Від нудьги й перенасичення інформаційної, продук-
тової інфляції народжуються тенденції до усвідомленого 
споживання, екологічності та нового просвітництва.

У 2017 році Римський клуб опублікував доповідь «Come 
On! Капіталізм, короткозорість, населення та руйнування 
планети». У ній було жорстко розкритиковано прагматич-
ний капіталізм і відмову від примітивного матеріалізму та 
сцієнтистського розуміння світу. І натомість декларовано 
гуманізм «цілісного» світогляду та заклик до «нового про-
світництва». Перший розділ доповіді говорить про кризу 
капіталістичної цивілізації, що неминуче насувається й не 
обмежиться економічною та екологічною сферами. Члени 
клубу констатують руйнування моралі, культури та ката-
строфи у сфері соціальній.

Ключовою думкою доповіді є ідея «нового просвіт-
ництва» — парадигмальної трансформації мислення, ре-
зультатом якої має стати цілісний світогляд. В основі цієї 
цілісності закладено давню ідею мудрого балансу. А саме 
«комплементарність і синергію через примирення проти-
лежностей, а також досягнення балансу в різних сферах 
людського існування». Автори наполягають на балансі 
між неприборканим капіталізмом і соціальною справед-
ливістю, науково-технічним прогресом та етикою, що 
стримує небезпеку, між розвитком наукових знань і сто-
літньою релігійною мудрістю. У пошуках мудрості ба-
лансу доповідачі звертаються також до східної традиції, 
використовують учення даосизму та цитату відомого фі-
зика Фрітьофа Капри про необхідність протилежностей 
раціонального та ірраціонального: «Наука не потребує 
містики, а містика не потребує науки, проте людині по-
трібні обидва явища».

Як новизні «нового просвітництва» доповідачі осо-
бливе місце приділяють поверненню релігії у велику гру 
«планетарної цивілізації». Римський клуб підтримує секу-
лярні досягнення Просвітництва як відокремлення дер-
жавної влади від церковної, а також як емансипацію ін-
телектуалізму, але водночас заявляє про необхідність ідеї 
постсекулярності для «нового просвітництва» з надією на 
те, що релігійна етика як мінімум підвищить турботу про 
довкілля. «Come On!» обрав «екологічну» енцикліку Папи 
Франциска Laudato Sí (Хвала Тобі) як провідну думку дру-
гого розділу доповіді. У ній римський понтифік засуджує 
владне ставлення до природи, ресурсів і технологій: «При-
роду зазвичай розглядають як систему, яку можна вивча-
ти, розуміти та контролювати, водночас творіння можна 
розуміти лише як дар…»

Наведена цитата найкраще виявляє ключову особли-
вість необхідних революційних трансформацій у світо-
гляді людини «нового просвітництва». Зміна сприйняття 
від підкорення, експлуатації та споживацтва до ідеї «дару» 
змінює підхід до довкілля, знань і технологій. Поняття 
дару привносить у дискурс етику. А етика, базована на по-
нятті вічності, породжує довгу перспективу моральної від-
повідальності до довколишнього й довколишніх. 

СУЧАСНА ЛЮДИНА ПОТЕРПАЄ ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОПУ 
МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТУ. ОДНАК У СУСПІЛЬСТВІ 

ЗАРОДЖУЄТЬСЯ ЗАПИТ НА «ПАУЗУ» В ГОНИТВІ СПОЖИВАННЯ, НА 
УСВІДОМЛЕНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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По кому подзвін. Щоденна церемонія вшанування полеглих стала 
однією з найпомітніших комемораційних практик 
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Засада гідності 

Унаслідок тривалої колонізації в українців сформувалася 
фрагментована, часто викривлена, насичена російськими 
міфами та фейками пам’ять про минуле. Майдан, анексія 
Криму, війна на Луганщині та Донеччині також певною мі-
рою є наслідком непропрацьованого минулого.

Пам’ять багатовимірна, не тільки особиста, але й колек-
тивна. Завдяки їй передається інформація та зберігаються 
традиції, і, зрештою, це також потужний чинник форму-
вання національної ідентичності та набуття державою 
суб’єктності. «Мета для цілого суспільства — усвідомити 
власну національну ідентичність. Пам’ятні заходи створю-
ють спільне національне бачення історії, дають розуміння 
її значення. Вона не тільки береже, а й формує національну 
пам’ять, тому так важливо мислити стратегічно, як мінімум 
на 100–200 років уперед. Для цього потрібні систематич-
ний, ґрунтовний і впевнений напрям державної політики, 
розумна адаптація та застосування світових практик, конт-
роль громадськості, експертів та всіх дотичних інституцій. 
На політику пам’яті мають виділяти серйозні гроші. Особ-
ливість українського суспільства в тому, що ми маємо ряд 
непропрацьованих історичних травм, на які наклалися сві-
жі. Зокрема, одним із наслідків цього є віктимність, і ця си-
туація потребує комплексної роботи», — говорить історики-
ня, засновниця «Експертного корпусу» Тетяна Швидченко.

У Росії 9 травня — нездоровий, страшний культ, що не 
терпить і тіні сумніву в доцільності такого «побєдобєсія». 
На Заході ж акцентують на тому, що потрібно вшановува-
ти жертв трагедій і воєн і робити це так, щоби пам’ять була 
гармонійно вбудована в сучасне полотно міст (наприклад, 
меморіал жертвам теракту в Нью-Йорку) або несла якесь 
світле концептуальне навантаження попри все. Експозиції 
музеїв концентруються на людських історіях у контексті 
історії глобальної, на противагу пострадянським музеям 
Великої Вітчизняної війни, де в центрі уваги танки, «ка-
тюші» та діє сформований Владіміром Маяковским прин-
цип «единица — вздор, единица — ноль». Американці та 
європейці живуть далі, розвивають свої країни та міста, 
щоб війн не було «ніколи знову», натомість постсовєць-
кий дискурс не залишає опції «іти далі», його мета — вічне 
марення про «прекрасне минуле», де світло лиш на тому 
кінці тунелю, що в нас за спиною.

З юридичного погляду політика вшанування загиблих 
військових в Україні сьогодні визначається низкою норма-
тивних актів, які окреслюють зміст категорії «захисники 
України» та відповідні способи комеморації. Цей процес 
відбувається за кількома основними напрямами: усна іс-
торія — збирання та публікування історій учасників во-
єнних подій, збереження свідчень про війну; збирання 
артефактів, пов’язаних із місцями та учасниками бойових 
дій, організація музейних експозицій; створення місць по-
ховань — військових цвинтарів і відповідних поховальних 
церемоній; комеморація в публічному просторі — встанов-
лення меморіальних табличок, пам’ятників, меморіалів; 
розробка та впровадження комеморативних практик дер-
жавного рівня; мистецькі, дослідницькі, інформаційні та 
дискусійні проєкти й кампанії.

Якою має бути політика пам’яті в російсько-українській війні 

Ліана Абрамова



ДОСЛІДНИКИ СХОДЯТЬСЯ НА ДУМЦІ, ЩО ПРАКТИКИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ 
В УКРАЇНІ, МАЮТЬ ЧИМАЛО СПІЛЬНОГО З ПРАКТИКАМИ КРАЇН ЄВРОПИ, 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ, ДЕ КОМПЛЕКСНО Й КОНЦЕПТУАЛЬНО ПРАЦЮЮТЬ 

ІЗ ДОСВІДОМ КОМЕМОРАЦІЇ ЗАГИБЛИХ У ПЕРШІЙ ТА ДРУГІЙ СВІТОВИХ 
ВІЙНАХ ТА ІНШИХ ІСТОРИЧНИХ ТРАГЕДІЯХ
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У 2019 році президент України підписав указ, згід-
но з яким в Україні встановлено День пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, сувере-
нітет і територіальну цілісність України, що відзначають 
щорічно 29 серпня. У межах опитування, яке провела 
дослідницька агенція «Інфо Сапієнс» у липні 2021 року, 
рівень підтримки такого рішення досить високий. Зага-
лом 75% респондентів підтримують запровадження Дня 
пам’яті захисників України. На противагу лише 7% проти 
такого рішення, а 15% опитаних складно сказати.

Існує дискусія про доречні та недоречні місця для 
пам’ятників. Так, пам’ятники, присвячені героям АТО / ООС, 
часом встановлюють на спорожнілих постаментах Леніна. 
З одного боку, це зрозуміло: використання наявної інфра-
структури спрощує процес (зокрема щодо землевідведення), 
зменшує фінансові витрати з місцевих бюджетів. З іншого 
боку, практика, коли пам’ятник героям російсько-україн-
ської війни припасовують до місця, де десятиліттями стояв 
пам’ятник з іншим символічним навантаженням, певною 
мірою знецінює пам’ять про жертву наших сучасників. На-
приклад, у випадку приєднання / додавання меморіалів чи 
пам’ятників героям АТО / ООС до переважно радянських 
пам’ятників, присвячених «Великій Вітчизняній війні» 
варто враховувати, що суть цих воєн неоднакова, і цей дуже 
важливий для національної ідентичності момент розмива-
ється при механічному поєднанні двох тем комеморації.

Окрім того, тема смерті, попри її повсякчасну присут-
ність у ЗМІ, досі залишається однією з найбільш табуйова-
них. Водночас ми маємо фактично культ смерті, зокрема у 
ставленні до минулого: усі травми ХХ століття, досі недо-
статньо проговорені, недовисловлені, призводять до того, 
що відбувається віктимізація минулого («народ — жертва»), 
а образ героя — це майже винятково образ мертвого героя.

«Я б воліла уникати інструменталізації; і тут теж, звісно, 
включається і маскулінізація, тому що ми зосереджуємося 
переважно на військових, а якщо на військових, то, значить, 
на чоловіках, а якщо на чоловіках, то, значить, героїчних. 
Немає простору для розмови про негероїчних, про суїцид, 
про проблеми у війську, про корупцію, про мотивації. Ра-
зом з героїзацією втрати дуже часто йде героїзація і насиль-
ства, героїзація самої війни, і тому це така тонка грань, що 
ми героїзуємо і для чого. Тому в західному суспільстві, мені 
здається, цей фокус перейшов від колективної героїзації 
до індивідуальної втрати та індивідуального страждання, 
і особливо на цивільному рівні», — говорить Олеся Хромей-
чук, дослідниця історії Центрально-Східної Європи XX сто-
ліття, директорка Українського інституту в Лондоні.

Серед рис, яких інколи бракує українським пам’ятникам, 
також називають те, що часом вони містять лише узагаль-
нені написи («Захисниками Батьківщини», «Загиблим за 
Україну» тощо), але не мають інформації про те, хто і з яко-
го конкретно приводу (наприклад, пам’ятної дати) ухвалив 
рішення про встановлення, став меценатом тощо. Така зне-
особленість пам’ятників і пам’ятних знаків робить їх у пря-
мому сенсі беззахисними: зважаючи на численні випадки 
вандалізму, немає до кого апелювати, окрім поліції, якщо 
пам’ятнику завдали шкоди. Важливо, що в практиках ко-
меморації домінує гуманістичний персоніфікований підхід: 
для збереження пам’яті про кожного та кожну, хто віддав 
своє життя за незалежність України, створили мартиро-
логи, Книги пам’яті, щоденну церемонію «Дзвін пам’яті», 
запровадили День пам’яті захисників і захисниць України, 
впровадили такі ритуали як хвилина мовчання, розробили 
військовий церемоніал поховання тощо.

За даними дослідження «Політики та практики вша-
нування пам’яті загиблих військових у російсько-україн-

ській війні на Сході України», яке презентували 14 жовтня 
2021 року в київській книгарні «Є», українці хочуть бачити 
більше актуальних фільмів, коли йдеться про твори куль-
тури, які би відтворювали російсько-українську війну.

Український кіноринок динамічно розвивається, і вже 
з’явився пул фільмів про війну й навколо війни. Серед них 
і гумористичні «Наші котики» Володимира Тихого, і пост-
апокаліптична «Атлантида» Валентина Васяновича, і біо-
графічний документальний «Міф» про Василя Сліпака 
(режисери — Леонід Кантер та Іван Ясній), і реалістичні 
«Погані дороги» Наталі Ворожбит, і тріумфальна фести-
вальна документалка «Земля блакитна, ніби апельсин» 
Ірини Цілик.

Проте основна аудиторія більшості цих фільмів — підго-
товлений глядач, який належить до певної культурницької 
бульбашки. Натомість перед кінематографом стоїть завдан-
ня працювати над масовим продуктом про війну, хоч як би 
це звучало.

У літературі з перших етапів війни почали з’являтися 
ініціативи, які залучали воїнів до написання книжок про 
їхній досвід. І хоча мета цих проєктів була переважно те-
рапевтична, вони породили цілу течію літератури зі своєю 
екосистемою та своїми видавництвами.

Як зазначає дослідник літератури, письменник Євген 
Лір, осенсувати явище в процесі зазвичай неможливо. Для 
того, щоб щось можна було відрефлексувати, воно має бути 
в минулому часі. Згадаймо хоча би Другу світову війну: ми 
читаємо про неї Ремарка та Гемінґвея, які писали вже піс-
ля війни. Треба також розуміти, що ветеранська літерату-
ра та література воєнна — не одне й те саме. . Наприклад, 
про війну також пишуть Сергій Жадан, Гаська Шиян та 
інші. Варто згадати явище ветеранської поезії: часто це не 
література високої полиці, а відбиток людських емоцій на 
глевкому матеріалі, скажімо, як на глині. Утім, і тут є пре-
цеденти якісної літератури, наприклад, Олена Герасим’юк, 
учасниця Майдану та війни, книжка якої «Тюремна пісня» 
отримала нагороди та була високо оцінена.

Дослідники сходяться на думці, що практики, які фор-
мують в Україні, мають чимало спільного з практиками 
країн Європи, Північної Америки, де комплексно й концеп-
туально працюють із досвідом комеморації загиблих у Пер-
шій та Другій світових війнах та інших історичних трагедіях. 
Утім, робота триває й накреслюються нові ділянки. Зокре-
ма, комеморація має досягати дуже різної аудиторії, не бути 
відірваною від реального становища в суспільстві.

Політика пам’яті покликана не тільки зберігати пам’ять, 
а й плекати відчуття гідності та гордості за свою країну, істо-
рію та армію. Саме з цією метою ще під час Першої світової 
війни країни-учасниці, зокрема Франція та Велика Брита-
нія, почали впроваджувати єдині правила для організації 
пошуку тіл, фіксації інформації про загиблих, облаштуван-
ня місць поховань і меморіальних просторів.

Особливість української ситуації в тому, що ми відбу-
довуємо свій державницький, зокрема історичний нара-
тив після майже столітньої заборони на власний порядок 
денний, вивчення справжньої історії та, звісно, власну 
пам’ять. 



Зображення невідомої української родини на дерев’яній хатині. 
Хутір Гораєць, Підкарпатське воєводство, Польща 
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Могуття родинних історій

Ідентичність і гідність є тими рушійними елементами, бо-
ротьба за які періодично сколихує світ, бо кожен так чи 
так прагне визнання цих двох речей. Американський фі-
лософ Френсіс Фукуяма сформулював проблему ідентич-
ності так: «Потреба людини у визнанні її ідентичності — 
основна ідея, що об’єднує багато процесів у сучасній світо-
вій політиці».

Необхідність дослідження власної родинної історії та 
спроба формування родинного дерева, ймовірно, не посідає 
провідне місце серед зацікавлень українців. Очевидно й те, 
що культура обізнаності їх у своїй генеалогії варта посідати 
вищий щабель та не повинна втрачати свою актуальність 
посеред інших важливих речей. Власне, тому поступово тре-
ба вимальовувати чітке уявлення про роль і значення усної, 
зокрема особистої історії як тієї, що може розшукати й від-
повісти на важливі запитання щодо цієї теми.

Пам’ять про предків, про ті травматичні події, які вони 
пережили, про їхні болі й долі підсвідомо сприяє осмис-
ленню нашої окремості як українців. Бажання та вміння 
правильно запустити пошуковий механізм власної родин-
ної історії, мабуть, є тими двома маркерами, необхідними 
для знаходження свого. Ключовими складниками цього 
механізму можуть стати, наприклад, опубліковані й дос-
тупні архіви, а саме справи щодо репресій, виселення, 
Голодомору, двох світових воєн. Проте всі ці склад-
ники слід вибудовувати в одне ціле на фунда-
менті усної історії, яка полягає в збиранні й  
фіксуванні розповідей окремої особи 

про ті чи інші події, очевидцем яких вона стала. У цьому 
разі маємо «живий» підхід до дослідження особистих іс-
торій, без якого такі пошуки дещо втрачають свою повно-
ту. Отож такі власноруч «розкопані» факти певним чином 
впливають на наше ставлення до державної історії зага-
лом та на передбачення ймовірних ходів, рішень чи пово-
ротів в історії України.

Згадані факти начебто слугують пазлами одної кар-
тинки. Їхня сукупність — чудовий приклад мікроісторії, 
«батьком» якої називають італійського історика Карла 
Ґінзбурґа (проте сам термін «мікроісторія» вперше вжив 
французький історик Фернан Бродель). Суть мікроісторії 
полягає в транслюванні якоїсь події, явища, ситуації чи 
інформації від конкретного до загального, або від малого 
до масштабного, водночас те конкретне й мале повинно 
бути ще й достатньо детальним. Цілковитим тлумачен-
ням поняття мікроісторії є книжка Карла Ґінзбурґа «Сир 
і хробаки», у якій автор висвітлює історію цілої доби 
Середньовіччя крізь призму особистої історії головно-
го героя — мельника Меннокіо. Тобто можемо провес-
ти паралель із родинною історією як мікроісторією, яка 
є конкретною та малою на противагу загальній та масш-
табній українській історії. Так, усі ті культурні, політичні, 

Як пошук інформації про життя предків допомагає самопізнанню

Меланія Волощак 

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021
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суспіль ні та інші складники української історії транслю-
ють і візуалізують крізь призму історії своєї родини.

Прикладом поваги й пам’яті до минулого предків може 
слугувати американський фонд «The Statue of Liberty — Ellis 
Island Foundation», який розпочав свою діяльність ще в 1982 
році з реконструкції та відновлення острова Елліс і статуї 
Свободи — національного пам’ятника США, що розташо-
ваний поруч. Однак такі значні зусилля фонду переросли 
у створення Музею імміграції, який функціонує на острові 
та офіційно називається «Ellis Island National Museum of 
Immigration», а також у відкриття центру історії імміграції 
сімей — «The American Family Immigration History Center». 
Останній, власне, і є тим основним продуктом фонду, який 
вартує особливої уваги для спроб пошуку та збереження 
пам’яті особистої історії, бо ініціативою центру історії ім-
міграції було найперше зібрати дані про прибуття емігран-
тів до США та забезпечити онлайн-доступ до них, тобто на 
вебсайті фонду, що значно спрощує пошуковий механізм та 
сприяє легшому й детальнішому дослідженню подробиць 
власної генеалогії. Окрім цього, користувачі можуть звер-
нутися до дослідників центру, які допоможуть у процесі 
пошуків або ж самостійно знайдуть необхідну інформацію 
за встановлену плату, що надходить на підтримку діяль-
ності центру та фонду загалом. Інформація, наявна в базі 
даних, доступ до якої надає центр, охоплює часовий період 
із 1820 по 1957 роки й налічує близько 65 млн записів про 
іммігрантів, які прибули до США із цілого світу, зокрема 
і з українських територій, що свідчить про значні масшта-
би відомостей, у яких можна відкопати щось «своє». Власне, 
організація та діяльність «The Statue of Liberty — Ellis Island 
Foundation» є значним внеском у спонуці до пошуку й до-
слідження свого родоводу та в збереженні пам’яті про мину-
ле. Ба більше, фонд — чудовий приклад вдалого зібрання та 
згрупування архівних даних у великих масштабах, аналогів 
яких в Україні наразі немає.

Інший іноземний досвід — литовська молодіжна 
програма «Місія Сибір», що діє у форматі експедицій, 
головна мета якої — пошуки Литви за Полярним ко-
лом. Це формулювання означає виїзд на місця поховань 
литовців та відновлення їхніх могил на старих і зане-
дбаних кладовищах. Однак особливість цієї ініціативи 
полягає в тому, що литовці, чиї могили програма при-
водить до ладу, стали жертвами періоду СРСР, а саме 
депортацій, репресій, арештів та розстрілів, які відбу-
валися в часовому проміжку з 1941 по 1953 роки після 
початку окупації балтійських країн радянською владою, 
відповідно значна частина цих кладовищ розташована 
далеко за межами Литви, здебільшого на територіях Ро-
сії. Тож «Місія Сибір» — це насамперед місія пам’яті, яка 
спрямована на збереження історії, джерел та знань про 
важке минуле своїх предків.

Схожий до литовського формат вшанування пам’яті 
є і в українській практиці. Так, громадська організація «То-
вариство пошуку жертв війни «Пам’ять» займається пошу-
ком поховань жертв періоду Першої та Другої світових воєн, 
а також організацією їхніх перепоховань. «Пам’ять» здій-
снює військово-історичну реконструкцію, знімає фільми, 
а також працює над власноруч створеним музеєм «Жива 
історія». Голова товариства Любомир Горбач упевнений, 
що цінність пошуків історичного минулого та повернен-
ня до своїх джерел залежить насамперед від патріотичної 
мотивації, яка повинна будуватися на прикладах історії по-
передніх поколінь. Звичайно, неабияку увагу в цьому про-
цесі слід приділяти молоді, щоб та була зацікавленою в та-
ких можливостях й усвідомлювала їхню важливість. «Вони 
можуть брати участь в нашій діяльності, ставати тими ж ре-

конструкторами чи пошуковцями, бо ми шукаємо військові 
поховання і здійснюємо ексгумацію та перепоховання», — 
зазначає пан Любомир у роздумах про долученість молоді 
до діяльності товариства «Пам’ять».

Серед інших українських громадських організацій 
схожою діяльністю займається «Вирій», мета якої ще 
з 2008 року — відновлення українських цвинтарів у Поль-
щі, а саме на Закерзонні — українських етнічних територіях, 
звідки українців також масово депортувала радянська влада.

Складників дослідження й генерування власного ро-
динного дерева насправді чимало, як і джерел інформації 
з життя наших предків. Так, окрім згаданих вище фондів 
та організацій, інформативна база яких стосувалася більше 
еміграції та депортації, є ще достатньо українських та іно-
земних ресурсів, які публікують дані, наприклад, про період 
Другої світової війни, виселення у Сибір, заслання в концта-
бори, діяльність українського визвольного руху. Усі згадані 
ресурси, на щастя, доступні онлайн.

«Наше минуле відкладається у нашому теперішньому, 
і ми приречені хибно розуміти себе, допоки не дійдемо 
правдивого бачення нашого походження» — таке вислов-
лювання канадського філософа Чарльза Тейлора спонукає 
до осмислення істини особистих історій, розуміння важ-
ливості саме достеменного вивчення й трактування своєї 
генеалогії.

Усі самотужки зроблені історичні знахідки з родинно-
го минулого є великими епізодами нашої пам’яті, які слід 
постаратися дослідити, щоб наприкінці скласти їх в один 
великий чорно-білий фільм. Це завдання складне й кропіт-
ке, однак його мета об’єднує дослідження тривалих часових 
проміжків, паралельно будуючи містки із сучасністю та 
створюючи зв’язки поколінь, які так важливі для прийнят-
тя й розуміння себе, власної ідентичності та самосвідомості. 
Наслідком пошуків особистої історії може стати усвідом-
лення того, що все в житті взаємопов’язане, а трьома життє-
вими маркерами є любов, час і смерть: ці три речі єднають 
усі наші покоління, незалежно від століття, обставин чи 
територій. Глибинне дослідження минулого своєї родини 
й проведення паралелей із теперішнім навіює ствердне 
уявлення про те, що наші предки тоді, як і ми зараз, завжди 
прагнули любові, завжди мали недостатньо часу й завжди 
боялися смерті.

Очевидно, згадки про сумні епізоди з життя пращурів та 
про скрутні ситуації, від яких потерпали, породжують у на-
шій підсвідомості страх і небажання занурюватися в деталі 
цих подій. Мабуть, ми цілком природно, на інтуїтивному 
рівні відкидаємо думки про те, що точно нас пригнічувати-
ме. Однак періодично нам слід нагадувати собі про відпо-
відальність і зобов’язання шукати, вивчати й знати своє. Те 
«своє» може стати деталлю великого успіху покоління, наро-
ду, країни. Успіху, який можна ототожнювати з перемогою 
всієї держави, чиїми проявами є відродження просвітни-
цтва, формування ідентичності, визнання гідності, усвідом-
лення національної окремішності. Так, кожен із нас, шукаю-
чи, вивчаючи та знаючи своє, зможе поширювати його далі. 
А українська ідентичність і самосвідомість, зі свого боку вко-
рінюються через призму особистої родинної історії. 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ПРЕДКІВ, ПРО ТІ ТРАВМАТИЧНІ ПОДІЇ, ЯКІ ВОНИ ПЕРЕЖИЛИ, 
ПРО ЇХНІ БОЛІ Й ДОЛІ ПІДСВІДОМО СПРИЯЄ ОСМИСЛЕННЮ НАШОЇ 

ОКРЕМОСТІ ЯК УКРАЇНЦІВ. БАЖАННЯ ТА ВМІННЯ ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТИ 
ПОШУКОВИЙ МЕХАНІЗМ ВЛАСНОЇ РОДИННОЇ ІСТОРІЇ, МАБУТЬ, Є ТИМИ 

ДВОМА МАРКЕРАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ СВОГО
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Мова замість язика

Мова — дещо більше за набір звуків для передавання 
змісту. Вона творить думку й заразом формує культуру на-
роду. Мова створює дискурси, у яких перебуває та розви-
вається нація. Ось чому за неї воюють, саджають і навіть 
убивають.

Мова — блискучий маркер національної приналежнос-
ті. Український актор, співак та шоумен Антін Мухарський 
стверджує: «Росіянина від українця відділяє винятково 
мова. Інших ідентифікацій, щоб означити національну 
приналежність, просто не існує». Проте мова — не лише 
індикатор національності, вона впливає на носіїв у різ-
них площинах. Мовна активістка та організаторка «Без-
коштовних курсів української мови» Анастасія Розлуцька 
говорить: «Мова — це самоідентифікатор, який підсилює 
почуття самоповаги й творить іншу реальність, парадигму 
дійсності. У ній ми зароджуємося по-іншому: стаємо до-
рослішими, відповідальнішими за своє майбутнє, і зре-
штою перестаємо дивитися в бік нашого минулого».

«Формувати український контекст можливо лише 
державною мовою. Це дозволить нам бути присутніми 
в інформаційному просторі, поширюючи інформацію та 
історичні наративи. Дасть можливість повернути ті імена, 
які несправедливо забуті або навіть незнані, не повернені 
в український контекст», — підсумовує Анастасія.

Якщо в Радянському Союзі українська мова не була по-
пулярною, то зі здобуттям незалежності дедалі більше лю-
дей українізуються. Згідно з опитуванням, організованим 
фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва», 
2020-го 73,4% українців назвали солов’їну своєю рідною 

мовою. Однак у серпні 2021-го ця цифра зросла до 78,3% 
(див. «Рідна мова»).

Російськомовні українці наважуються перейти на 
державну мову з різних причин. Анастасія Розлуцька ви-
окремлює три основні фактори, які впливають на добро-
вільне рішення розмовляти українською.

Першим фактором є самоусвідомлення та са-
моідентифікація з Україною. Людина, яка відчуває 
приналежність до України, більш схильна виявляти 
бажання розмовляти державною мовою, утримуючись 
від російської. «Частина російськомовних громадян 
відчуває, що вони — продукт певної росіянізації. Саме 
тому часто люди, що приходили на курси української 

Як російськомовні 
українці добровільно 
переходять на солов’їну

Даниїл Ничка

Про дитинство та оточення. Я  наро-
дилася в Маріуполі та майже все своє 
дитинство прожила, спілкуючись ви-
нятково російською мовою. У  школі 

в мене було лише два предмети укра-
їнською — мова та література, тобто чо-

тири години української мови на тиждень. 
Усі мої родичі досі розмовляють російською. 

Лише моя прабабуся, яка вже померла, говорила суржиком. 
Коли мені було 15, батьки перевезли всю сім’ю в  Київ. Приї-
хавши туди, я  мала проблеми з  українською мовою. Коли 
пішла в  10-й клас, усі предмети були українською. І  хоч 
я й знала мову, однак не говорила нею вільно, і відповідати на 
уроках мені було складно. Це часи Помаранчевої революції 
2003–2004 років. Мене тоді почали обзивати: «Ей, ти, Донбас. 
Ти що, за Януковича?». Це дуже засмучувало, адже я не мала 
жодної позиції: ми в  сім’ї не були принципово за Януковича. 
Мене фізично, звісно ж, не кривдили, однак було неприємно.
Про причини переходу на українську. Чотири роки тому я ви-
рішила повністю перейти на українську мову. Є декілька факто-
рів, що вплинули тоді на мене. Я  вже пів року зустрічалася 
з хлопцем, який був з Івано-Франківська. Говірка цього регіону 

має суперкрасиву фонетику, а  для мене особливо. Настільки 
відчула якусь спорідненість із цими людьми, із мовою, фонети-
кою, що подумала: Господи, я  хочу так звучати! Мені це так 
приємно слухати! Я б теж спробувала! Крім цього, хотілося го-
ворити однією мовою любові, коли ти зізнаєшся людині в ко-
ханні. Бо коли ви розмовляєте однією мовою — ви й на одній 
хвилі. Це був перший фактор, який наштовхнув мене на цю 
ідею. Другий — мені було цікаво себе випробувати: наскільки 
це буде під силу. Я  «взяла себе на слабо»: ти сильна чи ні? 
І третій фактор — українізація, яка відбувалася після Майдану: 
це були 2016–2017 роки. Я спостерігала за людьми, які в Києві 
переходили на українську мову: мої знайомі, молодь, що мене 
надихала. І я подумала: якщо ці люди можуть, то чому не можу 
я? Я теж хочу зберігати нашу мову та бути її носієм!
Про процес переходу. І ось три складники поєдналися в один 
пазл. 7  березня 2017-го ми поїхали з  хлопцем у  Стамбул. 
Я добре пам’ятаю цей день. Тоді йому сказала: «Знаєш, ми за-
раз удвох, і  немає нікого, хто перетягне мене на російську. 
Якщо ти говориш українською, то, може, й мені почати?». І він 
відповів: «Ну, спробуй!». Тоді в Стамбулі я перейшла на україн-
ську. Написала про це пост у соцмережі як фактор підтримки 
для себе. І відтоді почала говорити лише українською.

Христина Кулаковська. 32 роки, Маріуполь / Київ. Фотографиня й журналістка. Волонтерка  
проєкту Ukraїner. Засновниця проєкту «Жителі Києва»
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Звісно ж, було важко. Перші три-чотири місяці в мене вибухала 
голова від постійного перекладу. Але я не здавалася й шукала як-
найбільше україномовних людей, щоб і практикуватися, і почу-
ватися своєю серед своїх. Я говорила дуже повільно та смішно. 
Але, слава Богу, всі мої друзі мене підтримали. Навіть подару-
вали мені сім книжок серії «Гаррі Поттера» видавництва «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Вони не сміялися, а навпаки, казали: «Ти змо-
жеш» І зараз, коли минуло чотири роки, всі ці друзі кажуть: «Ого, 
ми вже й не пам’ятаємо, як ти говорила російською»
Найкращий комплімент, який мені приємно отримувати під 
час нових знайомств, це: «Ого, ти колись була російськомов-
ною? А  звучиш так, наче десь із Заходу України! Звідки ти?». 
І коли я говорю, що з Маріуполя, то всі: «Ніколи б не подумала. 
У тебе така чиста українська» І я думаю: єс! Мені вдалося! Од-
нак найважливіша трансформація відбувається дотепер, коли 
багато російськомовних людей із Києва кажуть: «Дякую за твій 
приклад та за те, що ти непримусово просуваєш українізацію». 
У такий спосіб ти надихаєш переходити інших через любов до 
мови, а не через негативний патріотизм а-ля: «Ой, а що ж ви 
російською говорите».
Про вплив української мови. Я можу сказати, що з українською 
мовою спостерігаю за собою зміни. Від своїх близьких теж чую, 
що змінилася (це  про вплив «лагідної українізації»). Я  стала 
більш м’якою в комунікації з людьми, менше використовую не-

нормативної лексики, і загалом моє розуміння світу змінюється 
разом із переходом. Мова справді тебе «перепрошиває». Зда-
валось би, це просто мова, однак насправді вона сильно тебе 
змінює. Гадаю, що з переходом на українську в нас виникає по-
треба більше знати власну історію, вивчати свою культуру, тра-
диції. Вона допомагає себе ідентифікувати.
Українська мова останні роки несвідомо притягує в моє життя 
людей, які близькі за духом, мають зі мною схожі цінності, ці-
кавляться інформаційним полем, де немає Дудя та Кіркорова, 
наприклад. Мова дала мені можливість долучатися до таких 
спільнот як Ukraїner. Мрію, щоб Київ колись став повністю укра-
їнськомовним, і  знаю багато прикладів, у  яких двомовні сім’ї 
виховують дітей виключно українською.
Раніше, особливо до Помаранчевої революції, говорити укра-
їнською в  Києві було соромно. Вважалося, що ти якийсь се-
люк. У своєму проєкті «Жителі Києва» я багато досліджую тему 
переходу жителів міста на українську та часто чую спогади 
про російськомовний Київ радянських часів і  незалежної 
України до 2003 року. Люди навмисне переходили на росій-
ську, щоб бути «своїми» в бізнесі, видаватися більш міськими. 
Зараз це змінилося, принаймні в  Києві. Якщо ти говориш 
українською, то це свідчить, що ти за зміни, підтримку іден-
тичності, прогресивний та з  проєвропейськими поглядами. 
І тобі за це в жодному разі не соромно.
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Про мовне оточення в  дитинстві. 
Я  родом з  невеликого селища Пет-
рівка Красногвардійського району Ав-

тономної Республіки Крим. Майже все 
моє середовище було російськомовним. 

Кримськотатарською розмовляли лише ро-
дичі, тому я  погано її розумію. У  школі крим-

ськотатарську вивчали факультативно, були уроки української 
мови та літератури. Усе решта  — російською. У  відсотковому 
співвідношенні, гадаю, мене оточувало лише 20% інформації 
українською, 10% — кримськотатарською й 70% — російською.
Українську мову знаю завдяки телебаченню. Я виріс на телека-
налі «1+1», який і виховав моє розуміння мови. Найбільше я чув 
мову насамперед у серіалах і фільмах в українському дубляжі та 
в телепрограмах.
Про перехід на українську. Причиною переходу була публіч-
ність. Коли мій повнометражний фільм «Додому» у  2018 році 
потрапив на Каннський кінофестиваль, я зрозумів, що на мене 
чекає велика публічна діяльність і багато комунікації зі ЗМІ. Тоді 
я почав готуватися до своєї україномовної публічної діяльності. 
Чому саме україномовної? Бо російська є елементом маніпуля-
ції, і навіть через той факт, що ти вживаєш російську, тебе відразу 
вважають представником «русского мира». А я не хочу бути до 
нього дотичним. Я мав дуже неприємний досвід з російськими 
ЗМІ, які висвітлювали мою діяльність зі свого боку. Наприклад, 
в інтернет-виданні «Искусство кино» про мій короткий метр на-
писали: «Киянин, колишній кримчанин, знімає російське кіно». 
Я не маю нічого спільного з Росією й не хочу, щоб мене з нею 
асоціювали. Коли послуговуєшся українською мовою, то одразу 
вибудовуєш кордони, які виявляють твою позицію. Це як певний 
маркер для однодумців, для людей, з якими в мене можуть бути 
близькі погляди.
Про тенденцію українізації. Багато хто й досі гадає, що перехід 
на українську мову для людей є проблемою. Насправді це вже 
певна тенденція. Це нормально. Люди спокійно переходять, 
адже розуміють, що професійна діяльність однаково українізову-
ється. Коли у 2018-му я почав виступати українською, багато хто 
щиро дивувався, що я, російськомовний кримський татарин, уза-
галі володію українською. У цьому немає нічого неймовірного. 
Це не важко. Коли я у 2009 році приїхав до Києва, то дуже рідко 
чув українську мову. Навіть україномовні люди в столиці сороми-
лися говорити рідною мовою, а переходили на російську, щоб 
не вирізнятися. Тепер такого немає. Якщо раніше було багато 
комплексів щодо того, ким ми є, то зараз вони потрохи минають.

Про мовний закон. Окрім лагідної українізації досі потрібні 
певні законодавчі механізми. Без них нічого не буде. Про 
«ущемление русскоязычных» говорить дуже малий відсоток лю-
дей. Більшості це просто некомфортно або заважає в роботі. Але 
до цього швидко звикають, як звикли до україномовного теле-
бачення. Безпосередньо закон про мову досить сильно впливає 
на кінематограф. На великому екрані можна демонструвати що-
найменше 90% фільмів державною мовою й лише 10% інозем-
ними. Дякую, що кримськотатарську прирівняли до державної як 
мову корінного народу України, тому я у своєму кіно можу вико-
ристовувати й  українську, і  кримськотатарську. Я працюю над 
своїм другим повнометражним фільмом «Орталан». Події 
фільму відбуваються в час депортації кримських татар 1944 року, 
і  щоб розказати цю історію, мені потрібні російська й  узбецькі 
мови. Однак потім доведеться озвучити кіно українською для 
дистрибуції в кінотеатрах і на телебаченні. І я готовий до таких 
компромісів,  бо нині це дійсно важливо. Україна зараз займа-
ється відновленням і збереженням української мови. Коли в май-
бутньому для наступних поколінь це питання буде менш го-
стрим, тоді можна буде ці закони трохи пом’якшити. Адже я ви-
ступаю за те, щоб у кінотеатрах дивитися кіно мовою оригіналу.
Поради, як перейти на українську. Насамперед слід змінити 
мову в налаштуваннях всіх гаджетів на українську. Також дуже ра-
джу змінити мову пошуку в налаштуваннях гугла — тоді пошуко-
вик видаватиме посилання на україномовні ресурси. Якщо є ви-
бір між книжкою в  українському та російському перекладі  — 
брати український. Споживати якнайбільше контенту українською 
мовою. Так ви збільшите свій словниковий запас, підтримаєте 
національний продукт і будете дотичними до українського кон-
тексту. Спробуйте вести українською свої соцмережі. Переходьте 
на українську у  сфері обслуговування: з  оф іціантами, таксис-
тами, операторами служб підтримок. Це та невелика, але по-
стійна практика, що дасть вам змогу сформувати звичку й ство-
рить простір, у якому ви комунікуватимете українською. Знайом-
теся з новими людьми українською мовою. Коли я почав активно 
вживати українську мову, в моєму оточенні стало більше україно-
мовних людей і тих, для кого моя російська незвична, бо вони не 
асоціюють мене з  нею. Водночас не треба переламувати себе 
й своїх близьких, з якими ви все життя спілкувалися російською. 
Тобто потрібно створювати нові зв’язки, а  не руйнувати старі. 
Вам має бути комфортно. Це насамперед. І наостанок, треба ро-
зуміти, що перехід може тривати довго. Потрібне терпіння. Не 
вдалося з першого разу — нічого страшного, усе нормально — 
спробуєте наступного.

Наріман Алієв, кінорежисер, АР Крим / Київ, 28 років:

мови, мали за мотивацію подолання історичної не-
справедливості», — ділиться досвідом викладання 
Анастасія.

Другий фактор — напад Росії на Україну 2014-
го. «Агресор напав зі своєрідним підтекстом, наче він 
іде захищати російськомовних громадян. Тоді це поси-
лило патріотизм. Я пам’ятаю, що більшість людей, які 
приходили на наші курси, були людьми з патріотичною 
мотивацією», — згадує Анастасія.

Третій фактор — це закон про державну мову. 
Він забезпечує право українськомовних громадян отри-
мувати послуги й товари державною мовою. Розлуцька 
стверджує: «Ті норми, які є в законі, стимулюють перехо-
дити на українську мову частину громадян із державного 
та бізнес-сектору. Ми бачимо збільшення кількості сайтів, 

які нарешті з’явилися українською, маркування товарів, 
обслуговування в кав’ярнях тощо».

Тенденція переходу російськомовних українців на дер-
жавну матиме важливий позитивний вплив на збережен-
ня української національної ідентичності, і, як говорить 
Антін Мухарський, «ми збережемо Україну в тих кордонах, 
де звучатиме та пануватиме українська мова. «Русский 
мир» рано чи пізно прийде за зросійщеними «русскими 
душами». Однак у нас є велика категорія громадян, які 
перебувають у прикордонному, амбівалентному стані: від-
чувають себе українцями й підтримують Україну, однак 
знаходяться в російському культурному полі. З ними й по-
трібно працювати, створювати повноцінний український 
контент, наповнювати інформаційний простір україн-
ськими сенсами та виробляти гарну культурну продукцію 
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Про мовне оточення в дитинстві. Я 
жила в Донецьку 20 років. Моє дитин-
ство проходило виключно російською 

мовою. У школі російською було все: 
підручники, навчання, спілкування. 

Українська лише на уроках української 
мови. Коли була в останньому класі, нам пові-

домили, що в нашому районі з’явилася перша українськомовна 
школа. Моя найкраща подруга перейшла туди, і мені захоті-
лося разом із нею. Але щоб дістатися до школи, потрібно було 
проїхати п’ять зупинок, а отже, раніше прокидатися та довше 
йти. І мені мама сказала: «Слухай, а воно тобі потрібно? Ти ж 
розумієш, що тобі складно буде перелаштуватися, до того ж усе 
буде українською. Ще й добиратися довго». Зрештою вона 
мене відмовила, проте осад залишився. Так я й не пішла в ту 
школу, закінчила російськомовну.
Коли мені було 19 чи 20 років, я розпочала працювати радіове-
дучою на FM-станції. Звісно ж, там теж усе було російською мо-
вою. Коли я приїхала в Київ, де почала шукати роботу радіове-
дучої, то весь час вважала себе неповноцінною через те, що не 
знала рідної мови. Тоді ще не було мовних законів, і я йшла на 
прослуховування з думками: якщо мене запитають, чи знаю я 
українську, мені буде соромно.
Про причини переходу на українську. Десь в 33 роки у 
мене була мрія працювати на телебаченні ведучою одного 
ранкового шоу. Я безпосередньо писала туди з повідом-
леннями: хочу з вами працювати. Однак мене не брали. 
Вже потім, коли я створила свій екологічний проєкт, мене 
запросили на це шоу як героїню сюжету. В ефірі звернули 
увагу на те, що я дуже органічно вписуюсь в картинку. І ре-
дакторка мені говорить: «Слухай, ти класна! А втім, тобі 
бракує української мови». І тут ця мотивація виплеснулась: 
мені й раніше хотілося вчити українську, але коли мені про 
це сказали на телебаченні, то це стало величезною моти-
вацією.
Про вивчення української. Тоді я знайшла «Безкоштовні курси 
української мови» моєї улюбленої Анастасії Розлуцької та по-
чала весь рік навчатися з іншими дівчатами. Уроки проводили 
ввечері, один раз на тиждень. Ми збиралися групою в різних 
аудиторіях, і нас одразу кидали «з корабля на бал». Уже на по-
чатку навчання ми писали вірші та вивчали тексти. Думала, що 
в нас буде, як у дітей, а тут бац — і такі складні завдання. Я боя-
лася, що мені не вдасться. Плакала, коли психологічно прохо-
дила мовний бар’єр. Але це як певний період дорослішання: 

без болю не може народитися особистість. Українська мова 
була немов мій новий етап — дорослої, свідомої особистості.
Психологічно мені було важко говорити неправильно. Я була 
готова провалитися від сорому. Проте організатори курсів ство-
рили настільки безпечний простір із чудовими людьми, що за 
рік я досягла рівня, за якого сміливо виходила в прямі ефіри, 
спілкуючись українською. Технічно мені було найскладніше зі 
звуками [і] та [и]. Тоді я знаходила ці слова, розділяла та про-
працьовувала щелепу, бо мені ще й потрібно було говорити з 
правильною артикуляцією. А щодо оточення, то було дуже 
складно, оскільки мене не підтримували. Мені було абсолютно 
легко говорити з чужою людиною. Однак коли я говорила укра-
їнською поруч зі знайомими, — тим паче я з Донецька — вони 
казали: «А шо, под местных косишь, да? На украинском? Да ты 
шо».
Про життя після переходу. Згодом у Києві відкрилася радіостан-
ція, на яку мене запросили проводити ефіри. Там у мене була 
авторська програма на екологічну тематику. Я підрахувала, що 
за п’ять років роботи провела 200–250 інтерв’ю українською. На 
радіо помітила цікаву річ: люди, які приходили до мене на ефір 
та казали, що не вміють говорити українською, в 99% випадків 
переходили на неї, щойно ми починали інтерв’ю. Я їм розповіла 
два секрети: перший — суржик — це нормально; другий — 
якщо ви не знаєте слово українською, то не зупиняйтесь і нази-
вайте його російською. І поради спрацьовували.
Минуло 7–8 років, відколи я вивчила українську. І відтоді майже 
всі вважають, що це моя рідна мова. Навіть люди зі Львова, із 
Західної України, чи з Донецька. Мені кажуть: «У вас така кра-
сива мова. Ви, мабуть, із Західної України». І я відповідаю: «Ні, 
я з Донецька!». Коли вибираю певний тембр голосу та почи-
наю розмовляти українською, це неймовірна магія. У мене був 
виступ на панельній дискусії за участі ООН, де я була простою 
людиною серед поважних осіб. І коли ввімкнула свою магічну 
українську, то люди відклали телефони й дивилися на мене... 
Це — магія. Російською так не вдається.
Я вивчила українську, тому що мене ніхто не «штрикав», не до-
рікав за російську. Перейти можна лише через любов до мови, 
а через насилля не вдасться. Ми можемо перетягнути росій-
ськомовних на українську лише власним прикладом. Особливо 
бути прикладом для своїх дітей. Їх не можна навчити чогось 
штучно, хоч би що ви їм говорили. Але вони стежать за тим, що 
ви робите, і повторюють це. Перетягнути на українську можна 
лише позитивно, з любов’ю та повагою до людей, з повагою до 
їхнього вибору та, моє улюблене слово, з людяністю.

Маріанна Бойко. 42 роки, Донецьк / Київ. Психологиня-консультантка, екоблогерка та письменниця

масового споживацтва». Згодна у важливості поширення 
української мови й Анастасія Розлуцька: «Я б не покладала-
ся винятково на патріотичні пориви, а радше б їх підсилюва-
ла додатковими компонентами. Це питання розвитку мови, 
її пропагування, поширення. Зокрема, треба створювати 
громадянам можливості для опанування чи вдосконалення 
української мови, бо таких можливостей для українців сьо-
годні не так і багато». Однак не слід очікувати від «лагідної 
українізації» швидкого результату: процес самоусвідом-
лення себе та своєї приналежності триватиме довго та не 
відбудеться за рік чи два. «Швидко можна одним наказом, 
як робив Сталін, перейменувати іншими назвами всі вули-
ці в усій Україні. Це формат авторитарних країн. Натомість 
ми рухаємося демократичним шляхом уже тридцять років 
у правильному напрямі й правильними методами», — під-

сумовує Анастасія. Тренд «лагідної українізації» лише на-
биратиме обертів, вірить Антін Мухарський: «Я вважаю, 
що в найближчі часи нас чекає ще одна хвиля свідомої та 
навіть більш масової українізації покоління, яке вступає 
в життя. Перед ним стоїть завдання будувати український 
світ у його комфортному повсякденні та наповнювати його 
українськими, справжніми радостями». «Нації вмирають 
не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», — пише по-
етеса-шістдесятниця Ліна Костенко. Українській мові це 
наразі не загрожує — вона лише починає розквітати на 
теренах усієї України. І те, що громадяни роблять свідо-
мий вибір перейти на українську мову та без зовнішнього 
примусу, свідчить: вони бачать у цій мові перспективи та 
можливості. Якщо українська мова має майбутнє, то його 
матиме й Україна. 



44 ЦІННОСТІ | МУЗИКА

Спілкувалася Тетяна Хорішко

Анна Ставиченко:
 «Культура й музика — це частина присутності будь-якої  
країни на світовій мапі. І на цьому не можна економити»

Сьогодення класичної музики в Україні Тиждень обгово-
рив з Анною Ставиченко, музикознавицею, виконавчою 
директоркою Kyiv Symphony Orchestra та артистичною ди-
ректоркою громадської ініціативи «Відкрита музика міста».

Чим особлива класична музика, яку часто вважають мудрова-
ною та незрозумілою?

— Унікальність класичної музики в тому, що вона поєднує 
раціональне й емоційне. З одного боку, її написано за кано-
нами та правилами, які йдуть від раціо, від інтелектуаль-
ного начала — і якщо ви професійний музикант та знаєтеся, 
наприклад, на композиції чи оркеструванні, то можете на-
солоджуватися красою самої структури. А з іншого — навіть 
не знаючи елементарно нот, музику можна сприймати че-
рез власний емоційний світ. У цьому й полягає її краса. 
А також запорука того, що музика живе, вона цікава різній 
аудиторії, а не лише підготовленій та професійній. Музика 
здатна вражати емоційністю та драматизмом, тим, чим 
вона влучає в наші переживання, притаманні абсолютно 
кожній людині. Тобто цей чуттєвий світ музики і є тим 
фактором, що робить її популярною та живучою.

Чи можете розповісти, наскільки українська публіка ціка-
виться класичною музикою та відвідує концерти?

— В Україні вже є й далі формується аудиторія. На 
відміну від низки західних країн, у яких культура 
слухання музики дуже довга, тобто традиція не 
переривалася століттями, в Україні ситуація 
інша, тому деякі речі ще формуються або на 
шляху до того, щоб почати формуватися. 
Проте, безумовно, у нас є люди, які ці-
кавляться класичною музикою, ходять 
на концерти та оперні вистави, подо-
рожують за кордон, щоб «споживати» 
музичне мистецтво. Якщо представ-
ляти нові незвичні програми, то можна 
ще підвищити зацікавленість публіки. 
В Україні є тенденція до певної реперту-
арної обмеженості. Це стосується й симфоніч-
ного, й оперного репертуару. Тому коли україн-
ська публіка перебуває в нашій країні, то, на 
жаль, не має доступу до всієї палітри музичної 
історії, бо в постійному українському репертуарі 
представлено не всі епохи. Це саме стосується 
й музичного театру. Ми тільки починаємо освою-
вати бароковий репертуар у його якісному аутен-
тичному, так званому історично-поінформова-
ному виконанні. Ми ще не маємо на філармоній-
них та оперних афішах стійкої присутності 
музики кінця ХХ–ХХІ століття. Якщо відкри-
вати цей репертуар, виконувати й обов’язково 
пояснювати його специфіку та місце в загальній 
музичній історії, можна зацікавлювати публіку, 
яка прагне чогось нового й невідомого. Це неві-
доме варто пропонувати й так заохочувати нову 
аудиторію.

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021
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Анна Ставиченко народилася в Києві в 1985 році, закінчила Київський 
державний музичний ліцей імені М. В. Лисенка та Національну музичну 
академію України імені П. І. Чайковського у 2008 році. Проводила дослі-
дження для кандидатської дисертації в Мюнхенському університеті Люд-
віга-Максиміліана та Інституті Ріхарда Штрауса в Гарміші-Партенкірхені. 
З 2021 року виконавча директорка Kyiv Symphony Orchestra

Як ви визначили б напрям, у якому рухається українська  
музична індустрія?

— Спершу скажу кілька слів про те, що зараз відбувається 
у світі. Ми перебуваємо на дуже цікавому етапі, бо до 
пандемії можна було б відповісти на це запитання так, 
що музична індустрія рухалася в бік діджиталізації, екс-
периментів з онлайн-форматами. Пандемійні умови па-
радоксально показали важливість живих форматів. Те, 
яким життєво необхідним для всіх учасників процесу — 
і для музикантів, і для інституцій, і для публіки — є мож-
ливість живої присутності в концертному залі. Ось такий 
момент переосмислення ми переживаємо. Звісно, 
онлайн-формати — це круто, вони розширюють охоп-
лення, бо з будь-якої точки світу ви можете дивитися 
і слухати стріми Берлінської філармонії чи Віденської 
опери, але водночас закриття театрів і філармоній під 
час пандемії довело, що реальне переживання під час фі-
зичної присутності на концерті ніколи не вдасться замі-
нити на технологічні речі.

Щодо України, то хочеться вірити, що ми рухаємо-
ся до якості виконання й продуманіших програм, як це 
відбувається в музично розвинутих країнах, а також ру-
хаємося до того, щоб музичний менеджмент ставав де-
далі професійнішим, адже від нього багато залежить, як 
у будь-якій іншій сфері. Коли до управління музични-
ми інституціями приходитимуть професіонали, фахівці 
з міжнародним досвідом, які водночас розуміють укра-
їнську специфіку, тоді справді можна буде говорити про 
рух. Зараз навіть важко однозначно відповісти на запи-
тання «Куди ми рухаємося?», бо поки що в Україні не-
має музичної індустрії як такої. Немає спільного поля, на 
якому всі гравці разом ішли б уперед. Усе, що відбуваєть-
ся, — це окремі «спалахи» митців, колективів і менедже-
рів, які намагаються робити зрушення шляхом титаніч-
них зусиль.

Класична музика є елементом багатьох національних брендів. 
Як цю культуру вивести на вищий рівень в Україні? Чи можливо 
це взагалі?

— Це дуже влучне формулювання, що класична му-
зика є елементом національних брендів, усе абсо-
лютно так. Багато країн використовують (у хоро-
шому сенсі) класичну музику у своїх іміджевих ці-
лях, для власного позиціонування у світі. Україні 
доведеться ще пройти великий шлях, щоб видимість 
нашої музичної культури справді була в одному ряду, 
не кажу навіть про Німеччину чи Францію, а хоча 
з Росією й тим, як вона позиціонує себе у світі, зо-
крема й через класичну музику. Яка потужна при-
сутність Росії на світових музичних фестивалях, які 
величезні бюджети вона виділяє на свій міжнарод-

ний імідж  через посередництво культури, зокрема 
й музичної!

Як Україні пройти цей шлях? Тут є дві 
логічні відповіді: по-перше, грамотний 
менеджмент, який розуміє, що слід 
робити, а по-друге — фінансування. 
Культура загалом і музика зокрема — 
це завжди дорого, а якщо ми хочемо 
говорити про вагоме місце на великій 
міжнародній арені, то можемо мно-
жити ще на кілька порядків. Треба 
розуміти, що культура й музика — це 

частина присутності будь-якої країни 
на світовій мапі. І на цьому не можна 

економити.

Ви створюєте музичні проєкти. Чи могли б детальніше розповісти 
про деякі з них? Хотілося б дізнатися про особливості роботи вашої 
роботи.

— Я є виконавчою директоркою Kyiv Symphony Orchestra 
й артистичною директоркою громадської ініціативи «Від-
крита музика міста». З наших найгучніших нещодавніх 
проєктів назву перше в історії незалежної України вико-
нання музичної драми Ріхарда Ваґнера «Трістан та Ізольда». 
Оркестром, який брав участь у цьому проєкті, був Kyiv 
Symphony Orchestra, а солістами — лише українські співаки, 
і це була принципова позиція. Прем’єра відбулася 15 ве-
ресня в Національній опері України напередодні наших га-
стролей до Німеччини, де ми виконували цей твір уже у сце-
нічній версії на оперному фестивалі в баварському Фюссені. 
Раніше я вже згадувала про репертуарну обмеженість на 
українській сцені, і одним з таких прикладів є те, що в Укра-
їні майже не виконують творів Ваґнера. У репертуарі Львів-
ської опери є «Лоенґрін», що з’явився у 2019 році, а також 
фестивальні концертні та semi-staged постановки опер Ваґ-
нера в Одеській національній оперопері. Але загалом Ваґ-
нер і німецький репертуар — досі малорозвинена історія 
в сучасній українській музичній культурі. 

Серед проєктів, який ми нещодавно втілили з «Відкри-
тою музикою міста», я назвала б спецпроєкт «Опера в міс-
ті», який започаткували цього літа. Це продовження серії 
Classic Picnic, безплатних концертів у парку Шевченка. До 
оперних концертів ми залучали молодих українських во-
калістів, зокрема студентів Національної музичної академії 
України імені Чайковського — ця талановита молодь уже 
має здобутки у світі. Наприклад, хтось з них стажувався в та-
ких культових оперних інституціях, як Метрополітен-опера 
у Нью-Йорку. Одна з наших виконавиць, Валентина Плуж-
нікова, зараз стажується в театрі «Ла Скала» в Мілані. Нам 
було важливо показати українському слухачеві цих чудових 
молодих музикантів і водночас надати самим музикантам 
можливість виступити вдома перед українською публікою. 
Бо молоді українські музиканти часто не мають доступу до 
публіки, адже вони не одразу стають солістами національ-
них театрів чи інших колективів. Ми хотіли побудувати 
місточок між українськими виконавцями нової генерації та 
українською пуб лікою, яка вже любить оперу і класичну му-
зику або лише починає свій шлях до цього захоплення.  

Ще один важливий проєкт, організований «Відкри-
тою музикою міста», — Всеукраїнський композиторський 
конкурс із назвою «Українська концертна увертюра». Ідея 
конкурсу полягала у створенні сучасної концертної увер-
тюри, яку виконували б на офіційних українських подіях 
і всередині держави, і за кордоном. Надійшло понад 40 
партитур. Наше журі на чолі з Євгеном Станковичем, ви-
датним українським композитором, обирало серед цих 
партитур фіналістів і переможця, яким став Богдан Кри-
вопуст. Надзвичайно важливо, що партитури, навіть ті, які 
не дійшли до фіналу, вже належать до репертуару укра-
їнських оркестрів. І це, як на мене, справжня перемога 
конкурсу: розширення репертуару українських оркестрів 
новим українським матеріалом. 



Життя після війни. Цій темі присвячено фільм Валентина Васяновича 
«Атлантида», що здобув приз Венеційського кінофестивалю 
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Вище за сферу розваг

Традиційно кіно звикли асоціювати з легким розважаль-
ним контентом. Щоб його переглянути, зазвичай ідуть 
у кінотеатр, де купують попкорн та під хрускіт смаженого 
зерна починають віртуальну подорож — і так зокрема 
 підіймають кіноіндустрію й економіку країни загалом. 
Схоже на win-win стратегію, чого ще треба? Проте цим 
значення кіно не обмежується. Особливо в країні, яка 
 перебуває у стані оборонної війни. Чимало українських 
 кінематографістів прагнуть розповісти світові про наше 
сьогодення.

Ще з 2000 року українське сучасне кіно зарекоменду-
вало себе як один з інструментів політичного дискурсу. На 
думку авторів інтернет-журналу Moviegram, саме фільми 
режисерів Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» 
та Олеся Янчука «Нескорений» і «Атентат» є точками від-
ліку, коли авторські фільми неможливо розглядати поза 
призмою політичних жестів. Проте чи вплинули вони на 
маси — уже інше запитання, відповідь на яке є радше не-
гативною через їх малу кількість і відсутність глядацького 
попиту.

Продовжити тенденцію політичного дискурсу не вда-
лося стрічкам, знятим після Помаранчевої революції. По-
при маркетингові кампанії художніх фільмів режисерів 
Алана Бадоєва «Оранжлав» (2006), Івана Кравчишина 

«Прорвемось!» (2006), Олександра Кірієнка «Помаран-
чеве небо» (2006), що спиралися на події революції, на-
справді непрямо стосувалися заявленої теми. А докумен-
тальні стрічки, як-от «2004. Загублений шанс» режисера 
Ярослава Андрущенка (2008) та інші, профінансовані про-
російським телеканалом, не вселяли довіри. Проте завдя-
ки першим успіхам художніх стрічок на міжнародних фес-
тивалях, проглядався запит саме на українське кіно. Але 
це ще не перемога, а тільки початок шляху, про що свід-
чать дані онлайн-видання LB, згідно з якими найкращими 
фільмами 1992–2011 років було визнано здебільш росій-
ськомовні кінострічки — п’ять із восьми заявлених. А кіне-
матограф у 2012 році професійні кіножурналісти оцінили 
на три бали (52,5% респондентів), на два (12,5% респон-
дентів) і на п’ять (2,5% респондентів) балів відповідно.

Утім, не лише якість стрічок гальмувала перетворення 
національного кіно на предмет політичного обговорення, 
але й кількість, що безпосередньо залежала від фінансу-
вання державою чи юридичними особами. Тенденції тих 
років свідчать, що продюсування останніми здавалося до-
сяжнішим, ніж залучення державних коштів.

Колишній гендиректор Національного центру До-
вженка Іван Козленко переконаний, що підтримка дер-
жавної інституції дала новий поштовх розвитку україн-
ського кінематографа (див. «Гроші на кіно»). «Новий 
період в історії українського кіно почався ще у 2011 році 
з виокремленням зі структури Мінкультури Державного 
агентства з питань кіно (Держкіно) як центрального ор-
гану виконавчої влади та з впровадженням конкурсної 
(пітчингової) системи розподілу державних коштів на ви-
робництво фільмів. Тоді ж суттєво виросло фінансування 
агентства, що дало змогу фінансувати кількадесят фільмів 
на рік і забезпечувати міжнародну промоцію». З цього 
може скластися враження, що саме з 2011 року держава 
зрозуміла цінність і можливості вітчизняного кіно, про-
те майже щорічний секвестр галузі свідчить про проти-
лежне. Звісно, скорочення можна трактувати по-різному, 
особливо якщо вони стосувалися не лише згаданої галузі. 
Але розуміння державою кінематографа як дієвого інстру-
менту розповіді національного характеру настало значно 
пізніше.

«Запровадження пітчингів і деякі інші новації (як-от 
система ребейтів) було імплементовано в законодавство 
у 2016 році, коли ВРУ ухвалила Закон «Про державну 
підтримку кінематографії». Написаний спільно з те-
левізійниками, цей закон крім очевидно позитивних 
речей містив також елементи, які призвели до розба-
лансування системи й розмивання поняття «кіно», що 
зрештою спричинило теперішню ситуацію, у якій пред-
ставники телеринку та розважального кіно де-факто 
монополізували державний ресурс», — додає Іван Коз-
ленко. До згаданого закону згодом було внесено прав-
ки, які, утім, виявилися більше націлені на залучення 
іноземних продакшенів до знімального процесу на те-

Яку роль у російсько-українській війні відіграє національний кінематограф та якими є його 
перспективи

Лідія Гук
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риторії України. Але дисбаланс має й хороші сторони. 
Українські кіномитці навчилися не сподіватися лише на 
кошти держави, а почали активно брати участь у копро-
дукційних виставках, щоб залучати додаткові джерела 
фінансування для своїх проєктів.

Якщо в період політичних скандалів Віктора Ющенка 
лише проглядався запит на автономію кіногалузі, то піс-
ля Революції гідності сформувалася потреба у створенні 
українських фільмів з чіткими політичними наративами. 
Саме в цей період, який можна назвати «переусвідомлен-
ням ідентичності», фільми набули нової форми та значен-
ня для українців.

«Українська нова хвиля» — так називають нове поко-
ління режисерів і кіноспільнот, яке сформувалося після 
2014 року. Саме соціальну драму «Плем’я» (2014) режи-
сера Мирослава Слабошпицького кінокритики охрестили 
першим українським фільмом «нової хвилі», адже провес-
ти тонку кореляцію з політичним і соціальним контекста-
ми до нього не вдавалася нікому. Як зазначає кінокритик 
Артур Сумароков в одній зі своїх статей: «Після Революції 
гідності, кримської анексії й війни на Донбасі кіно стало 
точково римуватися з реальністю, коментуючи й фіксу-
ючи її, — часом безжально. Політична доцільність разом 
з правдивістю стали лейтмотивом найгучніших україн-
ських фільмів останнього часу».

Громадська організація «Сучасне українське кіно» 
(«СУК») з 2015 року офіційно займається популяризаці-
єю українського кіно в Україні й за кордоном та залучен-
ням грантових коштів для розвитку галузі. Чимало пред-
ставників «нової хвилі» є членами ГО «СУК», які вміло 
ре флексують над політичним минулим країни: режисер 
Нікон Романченко у фільмі «Поза зоною» (2018) показав 
історію війни без війни, де головна дія — це процес очі-
кування на дзвінок сина з Донбасу. Нікон тонко переніс 
на екран емоційний тягар крізь буденні клопоти людей, 
чиї рідні залишаються на лінії фронту. Варто згадати ре-
жисера Філіпа Сотниченка та його пострадянський нуар 
«La Palisiada» (2022), у якому, за словами автора, описано 
«Події в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписан-
ня протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини. 

Цей протокол передбачав відмову від смертної кари, яка 
дісталася Україні в спадок від СРСР: Україна мала один 
з найвищих показників смертних вироків у світі».

Рефлексії на політичні події мали місце не лише 
в авторському, а й у документальному кінематографі. 
На думку Івана Козленка, українська документалістика 
почала розвиватися вибухово після 2014 року. Доказом 
цього є такі кінострічки, як «Все палає», «Сильніше, ніж 
зброя», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Чорний зо-
шит Майдану» та інші, прем’єри яких відбулися на між-
народних кінофестивалях. Окремо варто згадати стрічку 
режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апель-
син» — переможиці американського кінофестивалю кла-
су «А» Sundance Film Festival. Це історія про життя сім’ї 
у прифронтовій зоні та про зміну буденності, в якій немає 
іншого шляху, як пристосуватися. Також важливою в по-
літичному та історичному контексті для України стала 
стрічка документалістки Аліни Горлової «Цей дощ ніко-
ли не скінчиться» (2020) та її попередні повнометражні 
роботи «Холодний Яр. Інтро» (2016) та «Явних проявів 
немає» (2018).

«Якщо розглядати хронологічно, то з 2014 року збіль-
шилась кількість фільмів, створених за державний кошт, 
виросло ціле покоління фахівців, які вже майже 10 ро-
ків безперервно перебувають у професії, та суттєво під-
вищився фаховий рівень кінематографістів. Українське 
кіно отримало широке міжнародне визнання й перетво-
рилося на завсідника міжнародних кінофестивалів», — 
коментує Іван Козленко. Міжнародні кінофестивалі ста-
ли своєрідними майданчиками для початку політичного 
дискурсу й для відомих широкому глядачу фільмів: «По-
гані дороги» (2020, Наталя Ворожбит), «Донбас» (2018, 
Сергій Лозниця), «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 
(2019, Іван Тимченко), «Атлантида» (2019, Валентин Ва-
сянович). Перемога останнього на Венеційському кіно-
фестивалі у програмі «Горизонти» стала поштовхом для 
роздумів про майбутнє військових у 2025 році в україн-
ських реаліях.

У час пандемії, коли культура відійшла на другий план, 
а кінематограф став на паузу, важко було передбачити про-
довження розвитку галузі. Закриття кінотеатрів, скасуван-
ня прем’єр, зменшення фінансування наче зачиняли всі 
двері перед кінематографом, що тільки знайшов себе. І по-
ставало доречне запитання: скільки часу займає процес 
пристосування й відновлення? В інших країнах відповідь 
лежить на поверхні. Через стрімінгові сервіси Disney Plus, 
HBO Max, Netflix, Apple TV закордонне кіно могло обійтися 
без гучних прем’єр у кінотеатрах, а платні підписки забезпе-
чували творцям прибуток. Утім, «зрада» скасовується, адже 
в Україні за три місяці до початку поширення коронавірус-
ної хвороби було запущено онлайн-платформу Takflix, що 
є аналогом американського Netflix. Засновниця й режисер-
ка Надія Парфан створила простір для легального показу 
українських сучасних фільмів, де за певну оплату можна 
переглянути стрічки не тільки в Україні, а й за її межами. 
На відміну від знаних сервісів OLL.TV чи МЕGOGO, Takflix 
сфокусовано лише на якісному авторському кіно. 

ЧЕРЕЗ СТРІМІНГОВІ СЕРВІСИ DISNEY PLUS, HBO MAX, NETFLIX, APPLE TV 
ЗАКОРДОННЕ КІНО МОГЛО ОБІЙТИСЯ БЕЗ ГУЧНИХ ПРЕМ’ЄР 

У КІНОТЕАТРАХ. УТІМ, «ЗРАДА» СКАСОВУЄТЬСЯ, АДЖЕ В УКРАЇНІ ЗА ТРИ 
МІСЯЦІ ДО ПОЧАТКУ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ БУЛО 

ЗАПУЩЕНО ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ TAKFLIX 

Гроші на кіно
Державна підтримка кінематограф у 2016–2021 роках, млн грн 
(з урахуванням секвестру бюджету)

За даними законів про держбюджет на 2016–2021 роки

2021

2016

2017

2018

2019

2020

256,2

501,5

507,8

508,3

455

610,7
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УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14.12.2021

Спілкувалася Каріна Байдоха 

Іван Марчук: 
 «Я бунтар від народження, ще з утроби матері»

Тиждень поговорив з художником Іваном Марчуком 
про джерела й природу творчості, пошук власного 
шляху та стилю, а також сучасні виставки живопису.

Чому Україна переможе? Що є нашою основною «зброєю»?
— Україна народжує найбільше у світі талантів на метр 
квадратний. Правда. На останньому міжнародному 
конкурсі для молодих винахідників INOVA наша 
команда завоювала 20 медалей! До того ж її визнали 
найкращою делегацією світу на цьому форумі. Ми вже 
давно на міжнародних змаганнях здобуваємо перші 
місця. У нас народжуються дуже талановиті діти. Але 
якщо ви візьмете вазончик і не поливатимете його… 
він що? Він загине. Таланти треба плекати, бо це над-
звичайно тонка матерія. Щоб його не зіпсувати й не 
поранити. Але наші маленькі генії годуватимуть увесь 
світ, бо Україна не дасть їм можливості розвиватися на 
своїй землі.

Бог дає талант, розумієте? Унікальний талант, а отже, 
людина має віддати його людству. Якщо ти народив ся 

тут, на поганому ґрунті, де не можеш проростати, то му-
сиш шукати іншу країну, інший ґрунт, іншу територію, 
де вдасться спокійно прорости й віддати все, поділитися 
своїм талантом.

Ви багато вкладаєте в українську перемогу, коли організо-
вуєте свої виставки по всьому світу. Які у вас враження від 
останніх, що відбулися в Іспанії та Чорногорії? Як люди 
 реагували на ваші роботи? Чи цікавилися вони, звідки ви? 
Чи цікава їм Україна?

— Вони знають хто я і звідки. Однак про Україну мало 
запитують, їх більше цікавить моє творче, внутрішнє. 
Спершу ми робили виставки вдвох із помічницею, од-
нак зараз легше — допомагають посли. Цього року 
в мене була виставка в Мадриді. На неї насамперед 
просили невеликі картинки раннього періоду. Тривала 
вона три місяці. Потім була виставка в Києві. Опісля 
виставляв роботи в Чорногорії. Там дуже гарна гале-
рея! А загалом у мене вже відбулося понад 120 виста-
вок по світу. Однак Чорногорія найдужче здивувала. 



Іван Марчук народився селі Москалівка (нині Лановецький район 
Тернопільської області) у 1936 році. Навчався у Львівському учи-
лищі прикладного мистецтва, опісля у Львівському інституті при-
кладного і декоративного мистецтва. Лауреат національної премії 
імені Тараса Шевченка. У 2006 році став членом «Золотої гільдії» 
в Римі. У 2007 році Daily Telegraph долучив художника до рейтингу 
«100 геніїв сучасності».

УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ ДУЖЕ КРАСИВА. УСЮДИ,  
ДЕ Я Ї Ї БАЧИВ, — ХОТІВ УТІЛИТИ.  

Я НАМАГАЮСЯ ЗНАЙТИ НА ЗЕМЛІ ТЕ, ЧОГО НІХТО НЕ 
ПОМІЧАЄ, БО ЛЮДИ ДИВЛЯТЬСЯ, А ХУДОЖНИК БАЧИТЬ
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У їхній галереї я не впізнав власних робіт — вони мали 
інакший вигляд. Такий красивий, як ніде. А чому? Ця 
галерея була повністю біла, навіть підлога біла, а не 
просто світла. Туди якби залетіла муха, усі побачили б 
її, вона заважала б! Картини там дихали стерильністю. 
Дивина, просто дивина!

Що вас надихає працювати?
— Українська земля дуже красива. Усюди, де я її ба-
чив, — хотів утілити. Я намагаюся знайти на землі те, 
чого ніхто не помічає, бо люди дивляться, а художник 
бачить.

Ви часто згадуєте, що завжди почувалися не таким, як усі, 
а дивним художником. Як це проявлялося в дитинстві та 
юності? Вам доводилося конфліктувати, відстоювати своє 
бачення?

— Я бунтар від народження, ще з утроби матері. І та-
ким з’явився на світ. Змалку був лідером. Бився з силь-
нішими за мене хлопцями, кусався, дряпався, хоча був 
маленьким. У дитинстві дуже вередував! Навіть во-
рони скільки зазнали від мене… любив кидати вороня-
чими яйцями в дівчат! Та й узагалі. Я міг сто разів 
упасти з тополі високої — і все, міг настати кінець мені. 
Але й далі лазив, бо так хотів.

Та й творити почав сам. Однак мене заохочував 
і підтримував тато. Він був майстром на всі руки. Був 
більш ніж художником! Мав три класи освіти й фанта-
стично красивий, унікальний почерк.

В інституті мене «ламали», а я хотів бути «ненор-
мальним художником» і малювати, як ніхто у світі! 
Я маю два дипломи: з училища та з інституту. Черво-
ний диплом в інституті не дали, бо я був трохи «зби-
точним», хотів шукати нових істин.

Я не зважав на всі ті встановлені тоді постулати, 
мене то не цікавило. Просто шукав свою дорогу. Як ка-
жуть: «Хай буде гірше, аби інше».

Що ви побажали б молодим митцям, які відчувають свою 
інакшість і хочуть створити щось зовсім нове?

— Нове хоче зробити кожен художник, але не кожен 
може! Радянські художники працювали всі як один. 
Малювали одне й те саме. Я хотів бути іншим, а яким — 
не знав. Коли мене в 1956-му направляли на роботу до 
Києва, я сказав другові: «Я єсмь!» — я переродився як 
митець! Це був день народження нового художника 
Івана Марчука, який не знає, що робити. І почав суто 
інтуїтивно, підсвідомо малювати щось на папері, як 
діти бавляться! Малював і дуже тішився! А коли на-
збиралося цих рисунків, то подумав: «І що я роблю?». 
Так з’явився цикл «Голос моєї душі». Бо я не знав, що 
роблю. І добре, що не знав, бо якби знав, то не робив би.

За горизонтом є горизонт. І що? Мусиш досягти 
його. А там що? Знову горизонт, розумієте? І так мене 
це постійно штовхає.

Хто ваші творчі нащадки й хто ваші вчителі?
— Коли я бачу художника, то знаю, хто він, що він і яке 
в нього майбуття. Нещодавно був на виставці Петра 
Бевза в музеї Шевченка. Я його помітив, ще коли він 
закінчив інститут. Художник-модерніст. Але щоб мені 
спершу дуже подобалися його роботи, то ні, не дуже. 
І потім десь років десять я його не бачив узагалі! І ось 
на цій виставці відкрився зовсім інший Бевза! І кажу 
йому: «Петре, ти дуже добре пішов, гарною дорогою!». 
Я відчув це, коли він був ще молодим…

Уявіть собі Вінсента ван Ґоґа, Мікеланджело! Це 
мої ідеали художника, того, яким має бути справжній 
митець! Художнику ніколи спати, їсти, відпочивати. 
Ван Ґоґ не жив, він мучився, тільки недовго мучився, 
на жаль. Я мучуся довго, я ще не жив, я мучуся (бо в 
Україні).

Як ви ставитеся до думки, що важкий час творить сильних 
людей, а сприятливий — слабких?

— Я пізніше вийшов на свою дорогу. Зараз уже кожен 
молодий художник хоче дивувати людей усякими ви-
крутасами. Бо все можна. А тоді нам таке забороняли. 
Тому вам усім легше. Мені довелося жити за чорним 
календарем, щоб наздоганяти самого себе. Ех-х-х. Зна-
єте, той, хто йде тернистою дорогою, той сягне свого.

12 Марчуків (12 стилів художника) — чим вони відрізня-
ються?

— Їхня відмінність у всьому. Ну, я не стандартний ху-
дожник… Як приклад: іде парочка в галереї. Каже: «Ет 
харашо, харашо, о-о-о,, а ето бред сумасшедшего». Ви-
щої похвали я й не хочу! Чому в мене: таке, таке й таке. 
По-перше, бо я ненаситний, одержимий і голодний на 
творчість. Коли я щось зробив, то далі хочу робити ще. 
І зараз я десь у чотирнадцяти іпостасях виступаю! Ко-
жен мій світ має назву. І кожен — технологію та зміс-
товне навантаження! Усі вони різні. Мою виставку зав-
жди сприймають як групову виставку художників. Але 
руку одного художника той, хто розуміється на живо-
писі, відчуває.

Іван Франко у своїй праці «Секрети поетичної творчості» 
стверджував, що мистецтво — наслідок людських експре-
сій і чуттів. Як ви бачите й асоціюєте власну творчість?

— Я не маю жодних асоціацій, усе в голові. Коли їду вранці 
на роботу, то просто йду працювати, як будь-який робіт-
ник іде на завод. А я до мольберта. І так живу день у день, 
увесь рік, усе своє свідоме життя. Часто зустрічаю двірни-
ків узимку, коли надворі ще темно. І вони дивуються — 
ніби й не молодий уже чоловік, а куди він щодня в одну 
й ту саму пору йде? Він працює на заводі? А я з Саксаган-
ського йду сюди, на Пушкінську, в майстерню.

Чи вірите ви в талант як такий?
— Хтось правильно сказав, що є 1% таланту і 99% праці. 
Я з цим цілком згоден. 



Сьогодні Україна опини-
лася в доволі неоднознач-
ній ситуації гострої геопо-
літичної конкуренції з Ро-
сією. Часом складається 
враження, що ми — дві спо-
лучені посудини. Підне-
сення Москви означає за-
непад української держави, 
а злет Києва прирікає на 
крах Росію. Наш північний 
сусід нині робить усе мож-
ливе й неможливе, щоб не 
дати чаші вкотре перехи-
литися на український бік, 

як це було за часів Київської Русі. Для цього Росія не 
гребує методами, які я можу назвати відверто дияволь-
ськими. Це брехня, ненависть і насильство — готов-
ність негайно та без вагань вдатися до агресії за будь-
яких обставин. Ці елементи — три «іпостасі» чистого 
зла, але саме на них Російська Федерація зробила 
ставку. Саме в них тамтешній уряд сліпо бачить усю 
державну «велич і могутність». І саме в них рано чи 
пізно Росія віднайде свій кінець. Натомість для Укра-
їни нагода перемогти з’явиться тоді, коли ми макси-
мально віддалимося від понять, за якими живе сусідня 
країна-агресор. Поки «вєлікій русскій народ» пада-
тиме в прірву духовної ницості, Україна знайде поря-
тунок у цінностях.

Нині в нашій державі укладений корупційний су-
спільний договір. За ним український народ дотри-
мується первинних інстинктів виживання: коруп-
ції, брехні, підлабузництва, кумівства — усього того, 
що характерне для найгірших періодів нашої історії. 
Натомість для країни вже настав час ретельно при-
дивитися до тих осередків, які визначили цінності 
розвитку як основу своєї життєдіяльності. І одним із 
таких місць є Український католицький університет. 
Ми розуміємо: знання, що не спираються на цінності, 
можуть бути навіть небезпечними. Погодьтеся, серед 
членів уряду Януковича було чимало людей із доброю 
освітою. Щоправда, їхні знання та вміння лягли на 
хибну етичну основу, тож спричинили зло країні. Го-
ловне гасло УКУ — «Віра та розум». Розум як профе-
сійні навички та віра як етична основа всього. Коли 
ці два складники злагоджено працюють в одній ін-

ституції (зокрема в УКУ), тоді суспільство гармонійно 
розвивається.

Українська нація звикла жити за патерналістськи-
ми інстинктами. Ми без вагань делегуємо абикому від-
повідальність навіть за своє життя. А згодом доходимо 
висновку: причина всіх наших бід — ті, хто нами керує. 
Варто пам’ятати: саме ми відповідальні за наслідки 
наших рішень. У критичних ситуаціях шукати когось, 
щоб зробити його винним у всіх своїх бідах, — це стра-
тегія переможених. Через це українську молоду на-
цію я можу порівняти з дитиною. Коли малеча тільки 
вчиться ходити, ми бачимо, як вона падає, піднімаєть-
ся й знову падає. Хіба після другого чи третього падін-
ня дитині скажуть: «Зупинися. Далі й не пробуй, адже 
все одно не вийде. Скільки ж можна падати!»? Звісно, 
ми такого не говоримо, бо розуміємо, що це етап, який 
має пройти (чи спочатку проповзти) кожен. Так само 
й наше суспільство. Дуже довгий час українці були не-
державним народом. Нині ми не маємо характерних 
для такої форми рефлексів, тож мусимо їх набути й не 
в комфортних штучних умовах, а в процесі реальних 
зіткнень та реальних випробувань. Звісно, ми могли б 
бути цілком спокійними за Україну, якби жили у своє-
рідному вакуумі та якби тільки наші внутрішні проце-
си визначали нинішнє й майбутнє. Але це не так. Тож 
для перемоги українській нації варто навчитися не 
тільки ходити, а й твердо триматися на ногах.

Сьогодні Україна не має такої розкоші, щоб можна 
було нескінченно довго визрівати — це треба зробити 
якомога швидше. Звідси знову й знову постає питання 
цінностей та етичної відповідальності за свої дії. Наш 
університет прагне сформувати студентів так, щоб вони 
розуміли причинно-наслідковий зв’язок між персо-
нальними діями та суспільними наслідками, адже саме 
таких людей потребує держава. Я люблю повторювати 
фразу блаженнішого Любомира Гузара, що вразила 
мене багато років тому: «Дорогі мої, дайте людям вирос-
ти у свободі». І цим реченням сказано все, через що про-
ходить Україна. Треба зрозуміти: зі стану раба одразу 
стати вільною та відповідальною людиною неможливо, 
адже перший рух раба — свавілля: я вільний, тож тепер 
можу робити все, що заманеться. Друга реакція — одра-
зу когось покарати, вчинити якесь насильство, знайти 
винного. Натомість у свободі треба зростати, вчитися 
бути відповідальним, бо свобода без відповідальності 
стає сваволею.

Чому ще я не вірю в путінську Росію? Вона зробила 
ставку на минуле й хоче повернути форму імперії, яка вже 
суперечить нинішнім законам цивілізації. Для утверджен-
ня цієї мети Російська Федерація вдається до жахливих дій. 
Натомість Україна цього і не хоче, і, на щастя, не робить. 
Наше суспільство хоче жити в майбутньому, а не женеться 
за сумнівним і примарним минулим. Україна прагне миру, 
свободи й порозуміння, і вже в цьому її перемога. 

Нас врятують цінності
Мирослав Маринович, проректор з питань призначення та місії Українського католицького університету

НАШЕ СУСПІЛЬСТВО ХОЧЕ ЖИТИ В МАЙБУТНЬОМУ, А НЕ 
ЖЕНЕТЬСЯ ЗА СУМНІВНИМ І ПРИМАРНИМ МИНУЛИМ.  
УКРАЇНА ПРАГНЕ МИРУ, СВОБОДИ Й ПОРОЗУМІННЯ, І ВЖЕ  
В ЦЬОМУ Ї Ї ПЕРЕМОГА
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