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КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 
Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, 

щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої 
прагне. Процес консолідації тривалий і нелегкий, він становить головне соціально-політичне завдання розвитку соціуму. Сьогодні, 
коли постало питання про територіальну цілісність нашої держави, українство об'єднується для ефективного вирішення цієї 
проблеми. Агресія Російської Федерації по відношенню до України стимулювала консолідаційні процеси українського суспільства й 
стала, в певній мірі, засобом концентрації колективної енергії, спрямованої на європейський вектор розвитку України. 
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Складний період, у якому нині перебуває Україна – 

збройні конфлікти, політична дестабілізація та соціально-
економічна криза потребують значного посилення консо-
лідаційних процесів у суспільстві. Проте найболючішою і 
найактуальнішою залишається проблема агресії з боку 
Російської Федерації щодо нашої держави. Недивлячись 
на низку доказів присутності російських військ на україн-
ській території, Російська Федерація вперто не визнає 
цей факт, що дає підстави українській стороні розглядати 
зазначений збройний конфлікт як гібридну війну. Загроза 
сучасної гібридної війни, яка триває з лютого 2014 р., – 
це часткова або повна втрата суверенітету української 
держави. Всі потуги з боку міжнародної дипломатії ви-
явилися недостатніми, адже не змогли врегулювати 
конфлікт на Сході України: бої тривають, існують значні 
неузгодженості між Україною і Росією щодо врегулюван-
ня зазначеного воєнного протистояння. Окрім цього не-
стабільна ситуація у цілому світі – загострення міжнаро-
дного тероризму, міграційна криза в Європі, введення 
російських військ у Сирію – відвернули увагу світової 
спільноти від конфлікту на Донбасі, що ускладнює пода-
льші можливості згоди України і Росії. 

Як відомо, мета гібридної війни, насамперед, – кон-
троль суспільної свідомості країни-противника. Така 
війна направлена на створення тотального хаосу на 
території держави-опонента; безладдя і плутанина 
впроваджуються будь-якими шляхами серед населен-
ня, управлінських державних та військових структур. 
Оскільки гібридна війна не потребує значних економіч-
них і військових затрат, адже їй не притаманні масшта-
бні воєнні операції та велика армія, то саме "у спосіб 
гібридної війни Росія може компенсувати свою економі-
чну й технічну відсталість і знівелювати значну перева-
гу Заходу в економічному та воєнному потенціалі" [10, 
с. 54]. Окрім цього, як зауважує директор Левада-
Центру в Росії Лев Гудков: "Весь сенс путінської політи-
ки дестабілізації становища в Україні полягає в тому, 
щоб дискредитувати сили демократичної національної 
консолідації і будь-яким шляхом перенести невдово-
лення російського населення з корумпованої бюрократії 
на прихильників права, демократії та європеїзації" [3, с. 
80]. Адже останні російські соціологічні дослідження 
демонструють, що росіяни, найперше, бажають, щоб 
їхня держава гарантувала рівні права для всіх громадян 
країни (63,2%). Ці прагнення навіть перевищують такі 
важливі орієнтації, як забезпечення стабільності в сус-
пільстві без війн і революцій (55%) та "повернення Росії 
статусу великої держави" (47,2%) [12, с. 10].  

Нині Російська Федерація не згадує про свою "офі-
ційну" причину конфлікту, а саме – захист російськомо-
вних громадян в Україні, бо на самім ділі причина в ін-
шому – це зашкодити українській державі здійснити 
реалізацію європейського вибору, який, на думку Росії, 
є не просто суттєвим викликом для неї, а й загрозою 

власним геополітичним планам. Про значення України 
для Росії у своїх виступах влучно зауважила російська 
політолог Лілія Шевцова: "Україна, що йде на Захід, 
забирає з собою легітимацію російської держави і ми 
залишаємося Московією, яка була заселена незрозумі-
ло ким. Росія тоді повинна буде почати відлік своєї іс-
торії не з тисячолітньої історії християнства та Хрещен-
ня Русі, а з Андрія Боголюбського, з ХІІ ст. – а це вже 
зовсім інша історія. Тому Україна для Росії має величе-
зне значення. Перше: Україна для Росії – це захист 
власної історії, а значить і держави. Друге – це захист 
Кремлем власної легітимації. Третє – це запобігання 
Майдану в Росії. Четверте – це виклик для Європи і 
західного світу. Ви струснули сплячу, паралізовану Єв-
ропу і сказали: "Агов, ви там спите? А ми боремось за 
ваші цінності"" [13].  

Гібридна війна Росії проти України спричинила низку 
суттєвих змін у свідомості українського суспільства. 
Вона значно посилила вимогливість громадян до пред-
ставників влади, сприяє зростанню почуттів патріотиз-
му та жертовності людей, прискорила процес форму-
вання громадянського суспільства, тобто певною мірою 
стала причиною консолідації українського суспільства. 
Зазначені процеси яскраво продемонстрували волон-
терські та благодійницькі рухи на підтримку Збройних 
Сил України; вони надавали й надають допомогу пора-
неним бійцям і сім'ям загиблих воїнів та відіграють не-
пересічну роль у боротьбі з агресором.  

Звісно, гібридна війна стала можливою і тому, що в 
нашій державі ще повністю не завершені процеси фор-
мування національної свідомості суспільства та націона-
льного будівництва. Такі дражливі питання як інституціо-
налізація двомовності в Україні, певні події історичного 
минулого та певні історичні особистості (наприклад, Го-
лодомор 1932–1933 рр., діяльність Української повстан-
ської армії, гетьман Іван Мазепа, російський цар Петро І, 
російська імператриця Катерина ІІ, Йосип Сталін та ін.), 
етнічна та культурна ідентичність досить часто постають 
предметом політичної боротьби, що дестабілізує україн-
ське суспільство.  

Оскільки в нашій державі акцентування на певних 
подіях історичного минулого призвело до суспільної 
напруги, то можна говорити про те, що державна полі-
тика щодо історичної пам'яті не врегульована і позбав-
лена системності. А відомо, що історична пам'ять є 
складовою національної ідентичності та національної 
свідомості, тому відіграє важливу роль у процесах кон-
солідації суспільства. "Історична пам'ять не є історією 
чи історичним знанням, а передусім властивістю соціа-
льної групи чи спільноти шукати обґрунтування свого 
існування та "інакшості"… Іншими словами, історична 
пам'ять – це мета і результат інтегративних процесів 
певної спільноти – групи, корпорації, стану, нації, дер-
жави" [6, с. 219]. Колективні уявлення про знаменні іс-
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торичні події та про видатних особистостей стають під-
ґрунтям групової ідентичності, що дає можливість ото-
тожнювати себе за принципом "свій – чужий". 

Роз'єднаність українського суспільства багато в чому 
пояснюється об'єктивними причинами, серед яких – дов-
готривала територіальна роздільність України у минуло-
му і входження її в склад різних імперій, що, звичайно, 
відбилося на формуванні свідомості та ментальності 
українців. Сприймання в минулому населенням Західної 
України в більшій мірі культури поляків, румунів, угорців, 
а Східної – переважно російської культури, призвело до 
різних, часто кардинально-протилежних, поглядів на ми-
нуле та майбутнє нашої держави. Так, більша частина 
населення сходу і півдня України перебуває в контексті 
імперської історичної пам'яті, що проявляється в носта-
льгії за СРСР чи Російською імперією. Упродовж часів 
незалежності України культурні цінності радянського чи 
неоімперського зразка активно підкріплювалися російсь-
кими ЗМІ. Вміло керуючи свідомістю людей через засоби 
масової інформації та використовуючи спеціальні мані-
пулятивні технології Російська Федерація і в наші дні 
утверджує в свідомості українських громадян проросійсь-
кі геополітичні орієнтації, нав'язує міфи про агресію "ба-
ндерівців", "західну" розбещеність та ін. Як слушно за-
уважив Євген Головаха, "саме антиукраїнізм є зараз кон-
солідуючим чинником у Росії" [4, с. 20]. Неоімперське 
мислення проросійських українців негативно впливає на 
процес консолідації українського суспільства в цілому. 
Тому політика щодо історичної пам'яті, насамперед, має 
спрямовуватись на підтримку стабільності у суспільстві, 
не допускати надмірну політизацію історичних подій, во-
на повинна збалансовувати бачення історичного минуло-
го окремих регіонів з загальнонаціональним баченням. 
Вирішити ці суперечки можна шляхом створення проду-
маної концепції вшанування історичного минулого, яка б 
відображала внесок кожного регіону в політичний, еко-
номічний та культурний розвиток України. 

Потужним чинником, що консолідує суспільство, по-
стає мова, яка виконує не лише комунікативну функцію, 
а й ідентифікаційну та націєтворчу. Відомо, класифіка-
ція за мовою, що виокремлює один народ від іншого, 
вважається найбільш точною. "Утвердження в незале-
жній Україні мови найчисленнішого корінного етносу у 
статусі державної цілком відповідає європейському 
принципові мовно-культурного будівництва і є єдиним 
шляхом консолідації населення і гармонізації міжетніч-
них стосунків у країні" [8, с. 4], – підкреслює Лариса Ма-
сенко. Відсутність цілеспрямованої мовної політики 
після отримання Україною незалежності призвела до 
того, що українське суспільство чітко поділилося на 
україномовні та російськомовні регіони. Довготривалі 
дискусії з приводу інституціоналізації двомовності в 
Україні сприяли загостренню відносин між найбільшими 
за кількістю населення етноспільнотами країни – украї-
нцями та росіянами, що, звичайно, порушувало стабі-
льність у суспільстві. Загострення мовної проблеми 
досить часто провокувалося політичними партіями, 
особливо у період передвиборчої кампанії, коли мовне 
питання ставало приводом для маніпуляцій, насампе-
ред для того, щоб відволікати увагу населення від бо-
лючих економічних і соціальних проблем. 

Мовно-політична проблема вміло використовувалась 
проросійськими силами як спосіб ескалації конфлікту в 
Україні. Так, навіть вторгнення в Крим Російська Феде-
рація аргументувала як акт захисту російськомовних 
громадян, зокрема, як захист їхніх прав від утисків украї-
нської держави, що забороняє російську мову (другу 
державну). Зазначені події засвідчують не лише потужну 
експансію Російської Федерації, а й відсутність чіткої 
державної гуманітарної політики в Україні, яка б мала 

змогу протидіяти російським впливам, у тому числі, в 
мовній сфері. Тому важливо створити мовний простір 
для належного функціонування української мови. В про-
цесі зміцнення національної держави мовна політика, 
водночас з гарантуванням мовних прав людини, має 
забезпечувати національну єдність суспільства та утвер-
джувати політичну стабільність. 

Таким чином, вирішувати питання щодо мовної по-
літики, певних історичних подій та історичних особисто-
стей необхідно з урахуванням непорушності територіа-
льної цілісності та державного суверенітету України. 
Для цього потрібна продумана й узгоджена політика 
держави у ключових питаннях гуманітарного розвитку, 
відповідне наповнення медіапростору країни; необхідна 
модернізація української наукової системи та освітньо-
виховного процесу, що сприятимуть консолідації украї-
нства. Важливість цих заходів підкріплюється й тим, що 
Російська Федерація у гібридній війні проти України 
поряд зі справжньою зброєю активно використовує ін-
формаційну зброю. Вона, маючи значну і розгалужену 
пропагандистську систему, яка включає в себе ЗМІ, 
Інтернет-мережі, книговидання, кіно, театри, фестива-
льну та виставкову діяльність, громадські та релігійні 
організації, цілеспрямовано втручається в український 
інформаційний простір, над яким встановлює опосере-
дкований контроль. "Наразі російська пропаганда має 
зарубіжну аудиторію, яка налічує, за різними оцінками, 
від 600 млн. до 1 млрд. осіб; ведеться мовлення на 
понад 30 мовах у 130 країнах світу; кількість зарубіжних 
російськомовних ЗМІ перевищує 3000 видань. На утри-
мання цієї машини РФ витрачає близько  $1,5 млрд. 
щороку" [11, с. 19].  

Росія веде неприховану інформаційну війну проти 
України, намагається усіма способами довести як світо-
вій спільноті, так і самим українським громадянам, штуч-
ність і неспроможність української нації. Російська пропа-
ганда завзято і наполегливо нав'язує думку всьому світу 
про загрозу з боку України "коричневої чуми", а також те, 
що у вирішенні воєнного конфлікту на Сході України не-
обхідно обов'язково враховувати позицію Кремля. Вод-
ночас поряд зі створенням негативної думки щодо Украї-
ни Російська Федерація формує власний позитивний 
імідж, вона позиціонує себе як державу світового рівня, 
навіть як окрему російську цивілізацію, що має право на 
всі колишні республіки Радянського Союзу; як державу-
захисницю традиційних цінностей на противагу ціннос-
тям "розбещеності" західної толерантності. 

Все це спонукає українську державу переглянути 
свою інформаційну політику, яка має захищати націо-
нальні інтереси в медіапросторі, а також координувати 
роботу державних і недержавних ЗМІ в інтересах інфо-
рмаційної безпеки України. І хоча в 2016 р. значно зро-
сло видавництво книг і брошур українською мовою як за 
кількістю назв, так і за тиражем [9], а також збільшилась 
кількість українських супутникових телеканалів з 101 до 
118, а каналів ЄС з 122 до 143 та зменшилась кількість 
каналів Російської Федерації з 72 до 8 у порівнянні з 
2014 р. (стан на 01.09.2016) [5], однак це ще не забез-
печує бажаного ефекту. Адже замало обмежувати 
трансляцію російських каналів, які пропагують антиук-
раїнські цінності, потрібно натомість пропонувати влас-
ний якісний продукт, який би сприяв популяризації 
України в світі. 

Завдяки патріотизму українців та підтримці західних 
країн наша держава поки що витримує удари гібридної 
війни. І хоча Україна не отримує від інших країн прямої 
військової допомоги та летальної зброї, про що неод-
норазово поставало питання, проте "наразі в НАТО 
визнають, що російська агресія в Україні радикально 
змінила європейський безпековий ландшафт. Водночас 
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обриси майбутньої системи безпеки в Європі залиша-
ються невизначеними" [1, с. 28]. Тому Україна для по-
дальшого свого виживання і розвитку має розраховува-
ти на власні ресурси, їй необхідні ефективні реформи в 
багатьох сферах державного і суспільного життя. Наша 
країна повинна діяти згуртовано, зважено і прагматич-
но, з урахуванням політики безпеки, тобто консолідува-
тися заради стабільного розвитку держави та подаль-
шого поступу української нації.  

Саме керуючись стратегією національної безпеки, 
влада та політична еліта повинні проводити реформи в 
економічній, енергетичній, гуманітарній, інформаційній 
та інших сферах, що забезпечить Україні як оборонний 
характер, так і посилення міжнародної підтримки. Від 
здатності національної політичної еліти виробляти 
стратегії розвитку держави та вміння захищати її інте-
реси безпосередньо залежить консолідація суспільства. 
Впливовість політичної еліти на розвиток всіх сфер 
життя держави, на впровадження та ефективність фун-
кціонування демократичних реформ у країні, на рівень 
економічної та духовної стабільності в суспільстві не 
викликає сумнівів. Оскільки політичне управління є 
найбільш суттєвою функцією політичної еліти, то вона 
безпосередньо і систематично бере участь у прийнятті 
рішень, пов'язаних з використанням державної влади. 
Болісно і деструктивно відбивається у житті всього сус-
пільства те, що, з одного боку, політична еліта України, 
закликає до єдності суспільства, а з іншого, – представ-
ники різних політичних партій для розширення чисель-
ності свого електорату активно використовують у своїй 
політиці існуючі в суспільстві суперечності. Неспромож-
ність української еліти ставити інтереси суспільства 
вище власних інтересів та амбіцій, а також те, що "по 
суті, нинішня влада в Україні є закритим елітним клу-
бом, який до того ж на відміну від розвинених демокра-
тій не володіє досить ефективними каналами комуніка-
ції із громадськістю" [7, с. 118] становить значну пере-
шкоду в процесах консолідації українства. А оскільки 
саме політична еліта формує політичні орієнтири для 
поступу держави, то необхідно, щоб вона, насамперед, 
представляла інтереси всього суспільства, була висо-
кокваліфікованою, користувалася довірою серед насе-
лення, послідовною та відкритою в своїх діях, що стане 
запорукою згуртування всього українського соціуму. 

Отже, "сьогодні Україна поволі приходить до тями, а 
її сучасний стан може визначатися як постшоковий 
(постстресовий), що передбачає необхідну й цілком 
справедливу зміну позицій з багатьох ключових питань 
зовнішньої політики" [2, с. 7]. На жаль, далекоглядна 
російська пропаганда сприяла тому, що Україна після 
25 років своєї незалежності знову має активно відстою-
вати свою суб'єктність на міжнародній арені. Помаран-
чева революція та Революція Гідності, що відбулися в 
Україні упродовж останнього десятиліття для європей-
ського цивілізаційного світу ще не являються доказом 

демократичного розвитку нашої держави. Швидше за 
все, зазначені революції демонструють відсутність по-
ступового цілеспрямованого напрямку розвитку Украї-
ни, який був би схвалений і підтримуваний  більшою 
частиною  громадян своєї держави та був би зрозумі-
лим для розвинених європейських держав. Також слід 
враховувати, що суспільний устрій, який складався 
упродовж десятиліть не можна змінити миттєво, він 
трансформуватиметься поступово і для цього необхідні 
зусилля всього українського суспільства, що має консо-
лідуватися для досягнення зазначеної мети. І коли вла-
да України буде чітко відстоювати національні інтереси 
держави, вона завоює довіру свого народу, адже без 
довіри навіть самий найуспішніший її проект ставиться 
під сумнів, лише тоді можна говорити про успішний по-
ступ нашої української нації. 
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CONSOLIDATION OF UKRAINIAN SOCIETY IN THE ACTUAL SITUATION OF HYBRID WAR 
Ukrainian society having numerous both internal and external problem situations needs strong rallying. Ukrainian society for its consolidation have to be oriented to 

the future, it should clearly imagine an ultimate goal to aim. The process of consolidation is protracted and complicated, it presents the main socio-political task of society's 
development. Today, when the question of territorial integrity of our state has appeared, Ukrainians unites for the active solution of this problem. Aggression of Russian 
Federation against Ukraine stimulated the consolidation processes of Ukrainian society and became, in a certain sense, the means of concentration of collective energy, 
Ukraine sent to the European vector of development. 

Key words: Consolidation of Society, Hybrid War, National Security, Political Elite, Memory Policy, Language Policy.  

 
 
 
 
 


