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УДК 94 (476) «ХХ/XXI»
Сергій Адамович
(м. Івано#Франківськ)

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
(1991–2017 рр.)
У статті проаналізовано засоби економічного протекціонізму,
які застосовують органи державної влади Республіки Білорусь для
забезпечення функціонування білоруської економічної моделі.
Автор вважає, що протекціоністські заходи держави є надмірними
і перешкоджають інноваційному розвитку економіки країни, а
також поглиблюють політико(економічну залежність від
Російської Федерації.
Ключові слова: Республіка Білорусь, соціально(економічний
розвиток, економічний націоналізм, протекціонізм, білоруська
економічна модель, промисловість, сільське господарство.
Економічний націоналізм передбачає політику, в якій допускається
використання елементів класичного капіталізму, вільного ринку і захисних
методів державного регулювання окремих сфер господарського життя в
інтересах нації. За визначенням американського науковця Дж. Мейолла,
економічний націоналізм є «суто або переважно протекціоністським і
меркантилістським, спрямованим на повну фінансову незалежність
національної держави з протидією підприємствам іноземних капіталістів
та урядам завдяки торговим бар’єрам, тарифам та іншим засобам
меркантилістської політики» [10, с. 45, 47].
Спробуємо проаналізувати, як втілює в життя елементи
протекціонізму в економіці білоруська владна еліта, що публічно не один
рік бореться з націоналістичними проявами в своїй країні. У цьому
контексті важливе теоретичне й практичне значення мають наукові
напрацювання О. Валіон, О. Готовського, Л. Злотнікова, І. Пелипася,
В. Руденкова, В. Шимова, які досліджують створення специфічної
соціально#економічної моделі Республіки Білорусь, її трансформацію
відповідно до нових міжнародних умов початку XXI ст.
Зазначимо, що у спадок від Радянського Союзу Білорусі дісталася
промисловість, що являла собою фінішний, завершальний етап
виробництва цілих галузей величезної держави. Через це республіка була
приречена на те, щоб більшу частину виробленої тут продукції вивозити за
кордон. Наслідком цього стала залежність від зовнішніх ринків [7].
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Однак розпад СРСР призвів до втрати традиційних ринків збуту
білоруських товарів, закупівель сировини і матеріалів, низької
ефективності й конкурентоспроможності вітчизняних товарів, інфляції та
безробіття. У зв’язку з цим у перші роки незалежності в Білорусі
спостерігалася структурна економічна криза. Так, якщо у 1991 р. валовий
внутрішній продукт відносно 1990 року становив 98,8%, то у 1994 р. лише
64,7%; продукція промисловості та сільського господарства відповідно
99% (1991 р.) – 65,1% (1994 р.) і 95,1% – 77,5%; капіталовкладення
зменшилися понад у 2 рази – 104% (1991 р.) – 48,7% (1994 р.) [4,
с.163].
Незважаючи на це, з приходом до президентства в 1994 р.
О. Лукашенка республіка намагається зберегти свої виробничі
потужності шляхом державного втручання. Вихід із глибокої економічної
кризи був пов’язаний із побудовою в середині 1990#х рр. XX ст. соціально
орієнтованої ринкової економіки, що полягала в збереженні великого
державного сектору в усіх основних галузях економіки, адміністративному
регулюванні грошових доходів населення і цін на товари першої
необхідності, збереженні високого рівня системи соціального захисту
населення [4, с.163].
Білорусь характеризується дуже високим рівнем державного
інтервенціонізму. За даним критерієм, що визначається як частка
державних витрат у ВВП, країна знаходиться на 159 місці серед 179 країн.
Це пов'язано з високим ступенем централізації економіки Білорусі. В
період 2007–2009 рр. державні витрати становили в середньому 48,3%
від ВВП. Незважаючи на заявлений урядом намір почати процес
приватизації державних підприємств, реальних кроків у даному напрямку
практично не робилося [2, с.153].
Однак республіці вдалося в першій половині 2000#х рр. перейти до
соціально#економічного зростання, створити передумови для розгортання
інноваційної економіки. Так, у 2005 р. обсяги виробництва у
промисловості збільшилися понад 50%, у сільському господарстві –
більш ніж на 25%. Рентабельність реалізованої продукції (робіт, послуг)
збільшилася із 7,8% у 2001 р. до 13,5% у 2005 р., знизилася частка
збиткових організацій відповідно із 33,4% до менш ніж 10%.
Середньорічний приріст ВВП за п’ятирічку перевищив 7,3%, що
створило передумови й забезпечило майже дворазове зростання
реальних грошових доходів, реальної заробітної плати і роздрібного
товарообігу [4, с.164–165].
Варто зауважити, що виконання основних показників соціально#
економічного зростання республіки в другій половині 2000#х рр.
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ускладнювалося у зв’язку із негативним впливом на білоруську економіку
світової фінансово#економічної кризи 2008–2009 рр. Наслідком цього
стало падіння продажу білоруських товарів й зниження попиту на
продукцію. Однак, завдяки прийнятим заходам антикризового характеру
вже з 2010 р. у республіці почалося помітне економічне зростання, що
дозволило виконати більшість із ключових завдань, передбачених на 2006
– 2010 рр. [4, с.165].
Серед невід’ємних компонентів «білоруської економічної моделі», що
формувалася, О. Лукашенко у 2001 р. на других Всебілоруських зборах
назвав поряд з соціально орієнтованою ринковою економікою,
еволюційним шляхом перетворень, виваженою зовнішньоекономічною
політикою і регулятивну роль держави у всіх соціально#економічних
процесах [4, с. 164].
Проявлялася регулятивна роль держави і в державному
протекціонізмі. Для захисту національних інтересів у системі
зовнішньоекономічної діяльності білоруси використовують встановлення
квот експорту й імпорту окремих товарів чи товарних груп, ліцензування
зовнішньоторговельної діяльності [9, с. 536]. Основним важелем, що
застосовує уряд Білорусі з метою захисту внутрішнього ринку країни, є
митно#тарифне регулювання. Поряд з цим вживаються заходи
нетарифного
регулювання:
встановлення
кількісних
обмежень
(квотування і ліцензування імпорту окремих товарів); реєстрація
контрактів на імпорт окремих видів товарів; встановлення окремих форм
контролю (контролю якості товарів, що ввозяться); встановлення
виключного (монопольного) права на здійснення зовнішньої торгівлі
товарами; заходи щодо захисту економічних інтересів щодо імпорту
товарів; встановлення особливого режиму здійснення зовнішньої торгівлі
товарами [5].
До всього іншого білоруські виробники зобов'язані заміщати
зарубіжну продукцію на споживчому ринку товарами власного
виробництва. Типовим проявом протекціонізмом є також примус
включати в асортимент магазинів білоруську продукцію. Постанова
Міністерства торгівлі «Про обов'язковий асортиментний перелік
білоруських товарів» наказує всім магазинам, залежно від розміру
торговельних площ і спеціалізації, включати в асортимент певну кількість
найменувань білоруських продовольчих і непродовольчих товарів. [11].
Як зауважує Л. Злотніков, суттєве посилення протекціонізму
відбулося в країні після входження до Митного союзу з Росією через
високі імпортні мита. На думку дослідника, торгові бар’єри призвели до
зниження життєвого рівня населення, консервації технологічного
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відставання Так, навіть особиста участь О. Лукашенка у відновленні
виробничого об’єднання «Горизонт» не призвела до відродження
виробництва білоруських телевізорів. Направленість білоруської влади
лише на ринок Росії і її союзників з СНД провокувала до перетворення
країни на сировинний придаток [6]. Крім того, білоруси не стільки
захищали свою економіку, як узалежнювалися від Російської Федерації.
У підсумку наслідком такої політики стало те, що станом на початок
2018 р. білоруські економісти почали зауважувати, що країні все
складніше стає продавати свою продукцію на ринку Росії, куди йде значна
частина білоруського експорту, і невирішеною проблемою залишається
діяльність збиткових підприємств [1].
Уже аналіз стану зовнішньої торгівлі Білорусі в 1995–2005 рр.
вказував на високу залежність від ринку однієї країни (Росії) і від експорту
одного товару (нафтопродукти / нафта), ріст залежності економіки від
енергетичних шоків. До несприятливих тенденцій в експорті відносилося і
зниження конкурентоспроможності всіх основних груп товарів, за
виключенням мінеральних, і особливо машин і обладнання, різке
скорочення постачання важко імітованих наукоємних товарів, в тому числі
і в зв’язку з недостатністю прямих іноземних інвестицій і нових технологій
[13, с.100]. А зношеність основних фондів у промисловості досить висока
(65#70%), питома вага нової продукції в загальному обсязі промислового
виробництва становить незначну величину – тільки 11–13% [12, с. 94].
У лютому 2016 року білоруська влада пішла на додаткові кроки в
області обмеження свободи торгівлі для захисту внутрішніх виробників.
Так, було введено мито на доставку товарів з#за кордону вартістю понад
22 євро, а також обмежено ввезення товарів вартістю понад 300 євро:
тепер їх можна ввозити не частіше, ніж раз на три місяці, інакше такі
товари обкладаються митом. У цьому ж ключі діяв указ президента, який
регламентує реалізацію товарів легкої промисловості індивідуальними
підприємцями тільки при наявності документів, що підтверджують якість
товару.
Подібні заходи практикувалися в Білорусі і раніше, проте вони були
менш жорсткими. Останні ж обмеження свідчили про намір білоруської
влади посилити заходи торгового протекціонізму в надії запустити
перевірений механізм економічного зростання – внутрішнє споживання.
Передбачалося, що введені обмеження мали стати стимулом для
споживачів купувати товари вітчизняного виробництва.
Така стратегія влади була заснована на ілюзії, що швидке економічне
зростання може бути досягнуте без одночасного збільшення обсягів
міжнародної торгівлі. Однак стратегія торгового протекціонізму буде мати
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негативні наслідки для білоруської економіки, бо обумовлене
протекціонізмом збільшення попиту є вимушеним, і продукція
підприємств буде реалізовуватися зовсім не через наявність якихось
порівняльних переваг. У результаті підприємства опиняться в ситуації
відсутності необхідності підвищення якості та зниження витрат – адже
продукцію купують і так.
Крім того, торговий протекціонізм фактично відсікає частину
постачальників товару, знижуючи тим самим обсяг пропозиції на ринку.
Це веде до збільшення ціни на товари білоруських виробників, оскільки
споживач обмежений у можливості зміни постачальника [8].
Зауважимо, що Білорусь, сама застосовуючи засоби економічного
націоналізму, критикує інші країни в надмірному економічному
протекціонізмі. Так, 21 квітня 2018 р. Президент Білорусі Олександр
Лукашенко під час звернення зі щорічним Посланням до білоруського
народу і Національних зборів заявив, що протекціонізм у світовій
економіці ускладнює просування білоруської продукції.
«У світовій економіці все більше зміцнюється принцип національного
протекціонізму # кожен сам за себе! Такий собі економічний націоналізм.
Це ускладнює просування нашої продукції. Наприклад, Європа хоч і пішла
з нами на деяке зближення, як і раніше не дає ходу ряду білоруських
виробів. Ринки країн так званої далекої дуги давно поділені, і влізти туди
важче, ніж верблюду пройти крізь вушко голки» [7], – зазначив
Олександр Лукашенко. Своєю чергою спікер нижньої палати
білоруського парламенту В. Андрейченко у червні 2018 р. через дії
російського Россельхознадзора назвав протекціонізм головним
дезінтегратором союзницьких відносин з Росією [3].
Для країни із малою відкритою економікою, а за цим показником
Білорусь є лідером серед країн СНД й випереджає більшість держав –
членів Євросоюзу, питання активізації експортної діяльності є гостро
актуальними. Частка експорту у структурі ВВП держави становить
близько 60 % [4, с.167].
Отже, загалом виправдані для захисту національної економіки в
умовах розпаду СРСР та глобалізаційних процесів засоби протекціонізму
в Білорусі є надмірними та призвели до збільшення економіко#політичної
залежності від Російської Федерації, слабкої енергоощадності, зменшення
конкурентної спроможності білоруських товарів та сповільнення
інноваційного розвитку промисловості країни.
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Economic protectionism in the republic of Belarus (1991 – 2017). The
article analyzes the means of economic protectionism used by the state
authorities of the Republic of Belarus to ensure the functioning of Belarusian
economic model. The author believes that protectionist measures of the state
are excessive and impede the innovative development of the country’s
economy, as well as deepening the political and economic dependence on the
Russian Federation.
Key words: Republic of Belarus, socio(economic development, economic
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК МОДЕЛЬ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ: МІЖ АЛЬТЕРНАТИВАМИ
У статті розглядається економічне питання у період
формування ОУН, визначення господарських засад українського
націоналізму. Порівнюються принципи функціонування різних
економічних систем (лібералізму та соціалізму) з засадами
українського економічного націоналізму. Виділяється роль
національної держави як стабілізуючого, соціально орієнтованого
чинника, здатного об’єднати націю в критичних умовах.
Ключові слова: український націоналізм, ОУН(б), держава,
аграрна політика, промисловість.
Проблематика економічного розвитку країн, що зазнали травматичних
економічних, військових, соціальних криз, доволі актуальна в різні періоди
розвитку. Формування бачення економічного укладу України у період між
першим етапом національно#визвольних змагань та Другою світовою
війною, а також в складний повоєнний період боротьби проти
комуністичної системи тісно пов’язане з організаційним оформленням
Організації українських націоналістів. Власне, це був час активних
військових дій, час підведення підсумків, осмислення невдач революційних
подій. Ціла плеяда колишніх учасників революційних подій та військових
походів, маючи на меті Українську Самостійну Соборну Державу в
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найближчий час, працювали над її структурою та політичним і соціально#
економічним укладом. Наступне покоління, що виборювало незалежність
у роки Другої світової війни, відчувши тоталітарні методи впровадження
комуністичної системи, знову ж розробляли систему протидії та
формулювали проекти альтернативного розвитку української держави. І
до сьогоднішнього дня напрацювання націоналістів не набуло достатнього
обговорення, не взято до уваги державною політикою. В Україні тематика
економічного націоналізму/економічного патріотизму в контексті змін
економічних систем чітко не прописана. Економічні реформи в Україні
балансують між захопленням ринковим господарюванням та ностальгією
за соціалістичною системою. Цей ефект маятника не дозволяє обдумано
оцінити та осучаснити концепцію економічного націоналізму.
Економічна тематика в концепції українського націоналізму на початку
ХХ ст. мала непогані засади до фахового розгляду. Чималий внесок у
формування освіти та наукового аналізу надала Українська господарська
академія в Подєбрадах (заснування 1922 р.), що включала економіко#
кооперативний відділ з численними підвідділами, кооперативнй та
статистичний. Професорсько#викладацький склад та випускники нерідко
зверталися до теми господарського ладу в Україні та впливу і коло#
нізаційної політики в СССР (О. Мицюк, В. Садовський, О. Ейхельман,
О. І. Бочковський). Серед випускників активно аграрну проблематику
розробляв один з ідеологів українського націоналізму М. Сціборський.
Критику колгоспної системи та проекти економічного устрою подавали
С. Ленкавський, П. Федун#Полтава. На сьогоднішній день активно
розробляє проблематику В. Панченко, що поетапно дослідив закріплення
економічних підвалин в ідеології ОУН через призму постанов Великих
зборів ОУН та супровідних дослідницьких розвідок.
Власне час формування підходу до економічного націоналізму в Україні
припадає на період, коли світовий устрій трансформується в
постіндустріальний варіант, пропонує різні варіанти виходу з кризи.
Цікавими є досвіди економічних відносин саме посткризових періодів,
адже вони закладали напрям подальшого розвитку держав та показували
можливості та варіанти виходу з різних ситуацій. Необхідними стають
теоретичні обґрунтування економічних змін та їх практичний вияв.
На початку ХХ століття поширеними були підходи до економіки, що
базувалися на неолібералізмі, виходили з принципу свободи торгівлі і
ринку, невтручання держави в економіку, робили ставку на ринок як
саморегульовану економічну систему, здатну самостійно встановити
необхідну рівновагу між сукупним попитом та сукупною пропозицією
(походять від теорії А. Сміта, А. Маршалла, Ф. Хайєка). Ринкова
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економіка як система базується на приватній власності, на факторах
виробництва і на рішеннях, які приймаються окремими господарюючими
суб'єктами – приватними особами і фірмами – самостійно, незалежно
один від одного. Незалежні рішення окремих економічних суб'єктів
координуються ринком.
Державі відводилася роль «нічного сторожа», зосередженого на
захисті людей та їх власності, національній безпеці та наданні обмеженої
кількості суспільних благ.
Власне, захоплення ринковою системою, врешті, привело економіку у
монополістичну фазу в США та країнах Європейського континенту, де
підхід про невтручання держави в економіку вже не відповідав дійсності.
Зміни в теоретичних та практичних підходах назріли в період світової
економічної кризи 1929–33 рр. Монополія виробництва призвела до
значного скорочення малого і середнього підприємництва.
Вихід з кризи розпочався зі зміною економічних підходів у кризових
умовах. Практична ефективність «нового курсу» Ф. Рузвельта була
обґрунтована теорією Дж. М. Кейнса. Була визнана неспроможність
ліберальної економічної доктрини А.Сміта, заперечувалася теза про
автоматизм ринкових процесів і визнавалася потреба активного
державного втручання у сферу господарських відносин [1]. Реформа мала
соціально#економічний характер і поєднувалася з соціальної підтримкою
найбідніших верств, що дало можливість об’єднати націю з метою
боротьби з кризою. Загалом, кейнсіанство обґрунтовує необхідність
активного втручання держави в регулювання ринкової економіки шляхом
стимулювання попиту й інвестицій через проведення певної кредитно#
бюджетної політики, яка втілюється в життя на розсуд уряду в залежності
від стану економічної кон'юнктури.
Формуючи теоретичний підхід економічного націоналізму, чільні
представники націоналістичної ідеології Д. Мирон Орлик, М. Сціборський
відкидають концепцію лібералізму як «індивідуалістично#механістичний
спосіб, як вільну гру господарських сил, що довів на практиці до
необмеженої конкуренції індивідуальних підприємств у погоні за
якнайбільшим зиском без огляду на добро власної держави».
«Український націоналізм зберігає вартості приватної ініціативи,
підприємливості та приватної власності, але під зверхністю й контролем
нації#держави», – зауважує у книзі «Ідея і чин України» Д. Мирон
Орлик. Він окреслює націєзахисну функцію держави: «Українська нація#
держава зневажить своєю силою й законом, це безправне загарбання
української землі і народного господарства окупантськими державами й
чужими зайдами» [2].
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Протилежною економічною системою є командна або планова
економіка, яка ґрунтується на принципі егалітарного суспільства. Основні
функції по виробничих процесах, споживанню товарів розподілу ресурсів
та виробництва ухвалюються державою. Організація процесу
виробництва побудована на вертикалі влади через планування та
директиви. Економічна система на практиці реалізовувала принципи
державної власності, колективного господарства, державного контролю
над інвестиціями та промисловістю.
Соціалістична економіка, яка перейшла до масової колективізації та
«нарощення» виробництва хліба через силове вилучення в роки депресії
спричинила іншу кризу – Голодомор 1932#33 рр.
Досліджуючи господарську політику більшовиків, П. Федун#Полтава
вказує на виразний грабіж України, колоніально#однобічний характер її
господарства, жахливу експлуатацію працюючих українських мас. Для
досягнення великої кількості зерна більшовики змінили будову сільсько#
господарського виробництва – від невеликих приватних підприємств до
керованих колективних господарств. При цьому імперіалістичний підхід
виходив з отримання великих партій зерна від поміщицьких господарств у
царській Росії чи Польщі або оновленій Сталіним формі колгоспної
системи
і здобувався за рахунок голодування мільйонів селян.
Нерентабельність господарства у перші роки колективізації,
насильницьке вилучення від селянина продуктів його праці, у поєднанні з
фізичним винищенням, формувало базу товарності зерна і фактично
замість добробуту населення привів до голоду [3, c. 5#64].
Також ідеолог українського націоналізму С. Ленкавський вказує на
визиск колгоспів державою двома шляхами: обов’язковими податками
сільськогосподарських продуктів та оплатами натурою за роботи МТСів у
колгоспах. При цьому ціна, яка зараховувалась колгоспам за віддані ними
продукти в обов’язковій поставці, набагато нижча від закупівельної. На
різниці цін держава покривала оплату персоналу, а решту капіталу спря#
мовувала переважно у важку промисловість на військове озброєння. Колгосп
став підпорою важкої промисловості, а сам занепадав [4, с. 431#432].
Таким чином, вагомим питанням при формуванні ідеологічних підстав
українського націоналізму стало й економічне, що розглядалося під час
Конгресу Українських Націоналістів 1929 р. Участь у заході взяло 30
представників від чотирьох українських націоналістичних організацій
(УВО, ГУНМ, СУНМ та ЛУН) і двоє гостей. Відбувалися наради в
окремих комісіях (ідеологічній, соціально#економічній, військовій,
політичній, культурно#освітній та організаційній), які напрацювали
конкретні положення до програмних документів ОУН. На пленарному
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засіданні 2 лютого 1929 р. були підведені підсумки роботи окремих
комісій, ухвалено постанови Конгресу та устрій ОУН, а 3 лютого обрано
керівні органи ОУН. Головою ОУН було одноголосно обрано полковника
Є. Коновальця.
Усього на пленумах та засіданнях комісій було зачитано 40 доповідей.
Окремим на конгресі українських націоналістів постало соціально#
економічне та господарське питання. З виголошених рефератів можна
виділити питання промислової політики (Костарів Л.), фінансової
політики (Моралевич Я.), аграрної політики (Сціборський М.) та
економічних відносин між Україною та Росією в СССР (Кушнір М.).
Активне обговорення цих питань значною мірою стосувалося способів
виведення українців з#під впливу директивної та популістської політики
радянської влади.
Зокрема, питання промислової політики окреслює потребу
індустріального розвитку країни крізь призму українського інтересу.
Виступаючи в обороні Української Самостійної держави, пропонується
удержавлення підприємств, важливих для оборони країни та комерційно#
технічний контроль підприємств, важливих для нормального розвитку
життя нації. Приватна ініціатива зосереджена у сфері незначного
підприємництва. Цікавим є акцент на мілітарному боці питання, ставлячи
на порядок денний обороноздатність держави та виведення її з залежності
закордону [5, с. 217].
Варто все ж зауважити, що, зважаючи на недостатній рівень розвитку
промисловості, при потребі подальшої індустріалізації, основна увага в
обговоренні була зосереджена на аграрному секторі. Такий інтерес був
зумовлений насамперед «гарячим» земельним питанням, перерозподілом
власності колишніх великих господарств, дуже часто з неукраїнськими
власниками та реакцією на запровадження колгоспно#радгоспної системи
більшовиками.
Після довгих дискусій, зважаючи на переважну кількість селянства в
структурі українськіої нації, було затверджено устрій ОУН, де
формувались принципи аграрного питання: вивласнення поміщицьких
земель без викупу (з особливим акцентом при обговоренні на
антиукраїнську сутність поміщиків в Україні), корективи розподілу землі
після популістської політики більшовиків на Сході України та, враховуючи
перенаселення, на Заході, приватна власність на землю з державною
регуляцією продажу#купівлі землі, підтримка селянських господарств
державою (сприяння інтенсифікації селянських господарств та
пристосування їх до ринків, буде підтримувати розвиток сільсько#
господарської кооперації, давати сільському господарству дешевий
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продукційний кредит та дбатиме про агрикультурну й агриосвітню справу
та про забезпечення хліборобської продукції державним забезпеченням),
одержавлення лісового господарства, приватна власність на нерухоме
майно [5, с. 285#295].
В. Панченко відмічає, що М. Сціборський, один з ініціаторів
обговорення аграрного сектора економіки,
окреслив позицію
націоналістичної економічної платформи як «золоту середину». Це
випливає з подвійної критики ним, з одного боку, теорії класичної
економічної школи (за характерну для неї абсолютизацію приватної
власності), з іншого – соціалістичних тенденцій, які зовсім нехтують
приватною власністю і спираються на колективістські принципи.
Економіст чимало досліджень присвятив аграрному питанню,
критикуючи капіталістичні та соціалістичні схеми ведення господарств,
визнає окремі методи. Так, наприклад, для сільського господарства більш
прийнятними та ефективними, згідно з поглядами націоналістів, могли би
стати капіталістичні методи, щоправда із деякими корективами. Микола
Сціборський не оминув аналізу особливостей організації аграрного
питання за капіталістичної моделі економіки та відзначив, що сільське
господарство в такій структурі посідає другорядне місце, а тому не може
бути опорою для розвитку потужної держави. З іншого боку, саме
капіталістична схема дозволяє вливати значні інвестиції в аграрний
сектор, зокрема забезпечувати можливість вдосконалення засобів
обробки землі, модернізації техніки тощо [6].
Щодо інших галузей, то держава, згідно з підходом Д. Мирона Орлика,
буде мати в керуванні великі промислові й торгівельні підприємства,
копальні, комунікаційні засоби, банки. Щоб оминути бюрократичний
етатизм держава віддасть ведення поодиноких підприємств здібним і
підприємливим підприємцям при співучасті та співпраці працюючих
робітників, як помічних і дорадчих органів. Середній і легкий промисел і
середня торгівля перейде або на власність здібних і підприємливих
працівників, або поодиноких кооперативів. Вимогою українського
господарства є якнайбільше упромисловлення, технічний розвиток і
урбанізація України [2, с. 67].
Таким чином, економічний націоналізм як одна з моделей розвитку
економічної системи займає цілеспрямовану націєзорієнтовану позицію
господарського укладу та захисту своїх членів. Роль держави, на відміну
від умовно присутньої в ринковій системі чи пануючій в плановій економіці
дозволяє, особливо в умовах криз, регулювати економіку в межах
національних інтересів та дбати про безпеку власних громадян. Важливо
про це не забувати.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛІТИКИ
ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЯК ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО
НАЦІОНАЛІЗМУ В КРАЇНАХ СВІТУ
У статті досліджено сучасні особливості використання країнами
світу протекціоністських та лібералізаційних інструментів еко(
номічної політики у кризовий та посткризовий періоди; виявлено
зрушення, що відбуваються у застосуванні обмежувальних заходів
національних торговельних та валютно(фінансових політик у
контексті реалізації концепції економічного націоналізму.
Ключові слова: економічний націоналізм, протекціонізм,
неопротекціонізм, тарифні і нетарифні інструменти торго(
вельної політики, валютні обмеження.
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Постановка проблеми. На тлі змін світового економічного порядку,
що спостерігаються останнім часом, нових геоекономічних та
геополітичних умов, у яких сьогодні розвивається міжнародна торгівля, а
також враховуючи загальне зростання нестабільності глобального
економічного середовища після світової фінансово#економічної кризи,
актуалізується питання підтримки економічної безпеки країн світу та
забезпечення реалізації їх національних інтересів у глобальній
економічній системі. Вищезазначене викликало зростання уваги до
концепції економічного націоналізму – як у науково#теоретичному, так і
практично#прикладному сенсі.
Відповідно до методології економічного націоналізму, держава
розглядається як основний агент нації, виступає носієм її інтересів та
джерелом способів їх реалізації [1, с. 7]. Економічний націоналізм як
ідеологія передбачає імплементацію державою політики внутрішнього
контролю над процесами, що відбуваються у національній економіці,
зокрема, торгівлею та фінансовими операціями, у тому числі за рахунок
впровадження тарифних заходів та нетарифних обмежень.
У практичній площині ідеї економічного націоналізму передусім
втілюються у проведенні країнами світу протекціоністської політики.
Ретроспективний аналіз розвитку світового господарства та
спрямованості національних торговельних політик демонструє не тільки
факт посилення протекціоністського захисту з боку національних урядів,
але й втілення протекціонізму у нові форми. Якщо за часів розквіту ідей
вільної торгівлі багато країн змушені були використовувати у якості
методів захисту національних економік та стимулювання експорту
інструменти
прихованого
протекціонізму,
які
реалізовувалися,
переважно, як заходи внутрішньої економічної політики, то сьогодні така
політика часто реалізується відкрито.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протекціонізм, як і загалом
економічний націоналізм, сьогодні неоднозначно оцінюється як у наукових
колах, так і з боку міжнародних організації та урядів. У світі склалася
досить суперечлива тенденція: хоча в цілому відбувається лібералізація
торговельного режиму, у тому числі завдяки діяльності СОТ, прояви
протекціонізму поступово зростають.
Логічним є впровадження країнами протекціоністських заходів на етапі
економічної кризи або за умов економічної нестабільності. Так, Болдвін Р.
та Евенет С. дійшли висновку, що тенденція до збільшення торговельних
бар’єрів пов’язана з активним впровадженням країнами світу захисних
заходів з метою пожвавлення економічної активності в умовах кризового
розвитку [2]. Панченко В. та Резнікова Н. стверджують, що держава
прагне вдаватися до протекціоністських заходів з метою стабілізації
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національної економіки, а сам протекціонізм відіграє стабілізаційно#
відтворювальну роль [3].
Водночас, у дослідженнях Вотсон В. і Саллій Дж. зазначається, що
інструменти протекціонізму застосовуються для створення дискриміна#
ційних умов по відношенню до іноземних виробників з метою забезпе#
чення конкурентних переваг та захисту національного виробництва [4].
За
результатами
дослідження,
проведеного
Національною
торговельною радою Швеції, отримано наступні висновки: протекціонізм
трактується з двох позицій – як безпосередня дискримінація іноземних
суб’єктів та як застосування обмежень торгівлі; підвищення тарифів
здійснюється країнами не тільки для захисту, але й для їх використання як
інструменту переговорного процесу; явно вираженою є тенденція
активізації використання нетарифних обмежень у якості непрозорих та
дискримінаційних бар’єрів [5]. В цілому, сьогодні відбувається як
диверсифікація інструментарію протекціонізму, так і зміна самого
сприйняття світом цього напрямку економічної політики у світлі нового
погляду на просування ідей економічного націоналізму.
Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення сучасних
особливостей та зрушень у застосуванні інструментів протекціоністської
політики країнами світу в контексті реалізації концепції економічного
націоналізму.
Виклад основного матеріалу. Протекціонізм традиційно асоціюється
із захисними заходами, що імплементуються державами у сфері
зовнішньої торгівлі (так званий торговельний протекціонізм). Часто
протекціоністські заходи проводяться паралельно із антикризовими
заходами, спрямованими на відновлення економічної активності. Так, на
етапі загострення глобальної економічної кризи збільшення торговельних
бар’єрів та посилення протекціоністських тенденцій у національних
торговельно#економічних політиках було пов’язано із необхідністю
обмеження імпорту і стабілізації економік. Зокрема, країни G20 за період
з жовтня 2008 р. до жовтня 2009 р. використовували 66 торговельних
обмежень і 47 інших заходів, що обмежували імпорт і охоплювали 0,8%
світової торгівлі [2, с. 49]. Паралельно у якості захисного заходу почали
активно використовуватися антидемпінгові процедури, переважна частина
яких застосовувалася до китайської продукції [4, c. 10].
Використання у якості протекціоністських методів фіскальних заходів
підтримки у кризовий період носило диференційований характер в різних
соціально#економічних групах країн. Якщо розвинуті країни надавали
перевагу використанню субсидій та інших форм підтримки, то країни, що
розвиваються, частіше застосовували імпортні тарифи. Застосування
податкових важелів також було більше поширеним серед розвинутих
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країн. У цілому за кризовий період 2008#2010 рр. на різноманітні
фіскальні стимули розвинутими країнами було витрачено близько 2,1%
ВВП (найбільший за обсягами фінансування пакет стимулюючих заходів
було реалізовано в США та Японії), а країнами, що розвиваються, –
близько 5,6% ВВП (найбільший обсяг фінансування виділив Китай) [6,
с. 43–44].
Аналітики СОТ та міжнародних дослідницьких центрів здійснюють
постійний моніторинг та оцінку торговельних заходів, що вживаються
країнами світу. Результати такого моніторингу свідчать, що навіть на фоні
поступового відновлення національних економік після глобальної
економічної кризи тенденція до застосування протекціоністських заходів
не тільки не зменшується, а, навпаки, посилюється. Так, за даними
щорічних звітів Global Trade Alert, у 2015 році країнами світу було
впроваджено на 50% більше дискримінаційних заходів у зовнішній
торгівлі порівняно з 2014 роком. При цьому кількість протекціоністських
заходів у 2015 р. перевищувала навіть показник 2009 р., коли криза була у
самому розпалі. Необхідно відзначити також збільшення кількості заходів
з лібералізації торгівлі, однак за кількістю дискримінаційні заходи все
одно переважали [7, 8].
Така тенденція спостерігається й по сьогодні. У 2017 р. країни G20
вжили 60 заходів, спрямованих на обмеження експорту та імпорту,
порівняно з 58 заходами, застосованими у 2016 р. (рис. 1). За період з
жовтня 2017 р. по травень 2018 р. кількість заходів, що обмежують
торгівлю (39), порівняно із періодом з травня 2017 р. по жовтень 2017 р.
(16) зросла більш ніж удвічі [9]. Нові торговельні обмежувальні заходи,
які застосували країни G20, були пов’язані із посиленням митних
процедур, введенням експортного мита, податків тощо.
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Рис. 1. Кількість заходів, спрямованих на обмеження експорту
та імпорту в країнах G20
Примітка. Складено за даними джерела [9]
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Загалом під застосування обмежувальних заходів підпадало
74,1 млрд. дол. США, що становить 0,61% вартості імпорту товарів G20
або 0,47% вартості світового товарного імпорту. Заходи обмежувального
характеру переважно застосовувалися у торгівлі такими товарами, як:
мінеральні ресурси та паливо (30,2%), електричні машини та їх частини
(20,7%), чавун і сталь (11,4%), алюміній та вироби з нього (10,2%).
Необхідно підкреслити, що поряд з обмежувальною практикою країни
світу вживають заходів щодо лібералізації торгівлі (спрощення митних
процедур та зниження митних тарифів, зменшення податків на імпорт).
Зокрема, за період з жовтня 2017 р. по травень 2018 р. країни G20
впровадили 47 заходів щодо полегшення торгівлі (в середньому
вживалося 7 заходів на місяць). Під застосування лібералізаційних заходів
підпадало 82,7 млрд. дол. США, що перевищує показник обмежувальних
заходів.
Отже, в умовах посилення ризиків розвитку світового господарства та
необхідності підтримки національної економічної безпеки торговельні
обмежувальні заходи активно застосовують як розвинуті країни, так і
країни, що розвиваються. Потенціал лібералізації тарифних інструментів
вичерпується, а відтак, посилення протекціонізму у подальшому буде
відбуватись через розширення нетарифних обмежень.
Зі зростанням уваги до концепції економічного націоналізму, а також
під впливом глобалізаційних процесів поняття протекціонізму
трансформується і видозмінюється, у результаті чого викристалізовується
феномен
неопротекціонізму.
На
відміну
від
протекціонізму,
неопротекціонізм не обмежується торговельною політикою, заснованою
на впровадженні тарифних і нетарифних захисних інструментів, а
розглядається як складний комплексний механізм підвищення конку#
рентоспроможності національної економіки, що впроваджується
державою [3, 10]. Довгаль О. вказує на те, що у політиці
неопротекціонізму наступальний характер (зростання експансії
національного бізнесу за кордоном, підвищення його конкуренто#
спроможності) переважає над оборонним (захист внутрішнього ринку і
національних виробників від іноземної конкуренції) [11].
Інструментарій неопротекціонізму, який часто має напіввідкритий
характер, є більш широким порівняно з традиційним протекціонізмом і,
зокрема, включає велике різноманіття заходів фінансової спрямованості,
а саме – монетарної (регулювання процентної ставки, політика грошової
експансії, контроль за рухом капіталу), валютної (девальвація, валютні
обмеження, встановлення подвійного валютного курсу, валютні війни),
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фіскальної (використання практики податкового кредиту), банківсько#
кредитної (підвищення регулятивних вимог до достатності банківського
капіталу) та боргової (нові інструменти рефінансування боргу,
стимулювання попиту на боргові цінні папери тощо) політики [3].
За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), в цілому в останні
роки спостерігається зростання кількості заходів обмежувального
характеру, що впроваджуються у валютно#фінансовій сфері (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка впровадження валютних обмежень країнами – членами
МВФ у 2011–2016 рр.
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Загальна кількість
95
103
111
134
127
129
впроваджених
валютних обмежень
Кількість обмежень
6
9
9
14
15
12
на імпортні платежі
Кількість обмежень
21
21
27
28
19
20
на платежі у сфері
торгівлі послугами
Кількість обмежень
17
19
17
27
26
31
сфери загального
застосування
Кількість
32
35
37
43
46
46
впроваджених
режимів множинних
обмінних курсів
Кількість країн, що
44
46
45
46
49
50
впроваджували
обмеження
Середня кількість
2,2
2,2
2,5
2,9
2,6
2,6
обмежень у
розрахунку на одну
країну
Примітка. Складено за даними джерела [12]

Так, середня кількість обмежень, що вживалися країнами#членами
МВФ у 2014#2016 рр. (130 заходів), виявилася більш ніж на 26%
більшою порівняно із середнім показником 2011#2013 рр. (103 заходи).
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Кількість країн, що використовували валютні обмеження у тому чи
іншому вигляді, зросла з 44 у 2011 р. до 50 у 2016 р. Необхідно
відзначити, що навіть у перші роки після розгортання глобальної
фінансової кризи, коли протекціоністські заходи валютно#фінансового
характеру впроваджувалися в межах реалізації антикризової
стабілізаційної політики, кількість валютних обмежень була меншою, ніж
на сучасному етапі (у 2009 р. та 2010 р. країни імплементували 99 та 100
обмежувальних валютних заходів відповідно). Оскільки сьогодні
обмежувальні заходи валютно#фінансової політики вже безпосередньо не
пов’язані із антикризовими процедурами, їх можна розглядати більшою
мірою як дискримінаційні для іноземних контрагентів та стимулюючі для
компаній#резидентів.
Відмітною також є активізація використання прихованих валютно#
фінансових інструментів впливу на зовнішню торгівлю, свідченням чого є
зростання кількості випадків впровадження режимів множинного
обмінного курсу або подвійного валютного ринку (з 32 у 2011 р. до 46 у
2016 р.). Отже, вищезазначені зрушення у сфері валютно#фінансової
політики цілком узгоджуються із тенденцією поступового переходу країн
світу до імплементації непротекціоністської політики в межах концепції
економічного націоналізму.
Висновки. Зміни світового економічного порядку, формування нових
геоекономічних
умов,
посилення
геополітичної
напруженості,
дестабілізація глобального економічного середовища привертають усе
більшу увагу до проблем захисту національних інтересів країн світового
господарства та підштовхують країни до практичного втілення ідей
економічного націоналізму. Національні уряди сьогодні активно
застосовують широкий інструментарій протекціоністських заходів як з
метою антикризового регулювання, так і для підвищення рівня
конкурентоспроможності своїх економік.
На етапі загострення глобальної економічної кризи торговельні
обмежувальні заходи активно застосовували як розвинуті країни, так і
країни, що розвиваються, а збільшення торговельних бар’єрів та
посилення протекціоністських тенденцій у національних торговельно#
економічних політиках було пов’язано із необхідністю обмеження імпорту
і стабілізації економік. У посткризовий період спостерігається посилення
тенденції до застосування протекціоністських заходів торговельно#
економічної політики з метою регулювання експортно#імпортних
операцій. При цьому зростає кількість і лібералізаційних, і
обмежувальних дискримінаційних заходів регулювання зовнішньої
торгівлі, однак за кількістю превалюють останні.
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У сфері валютно#фінансового регулювання як складової політики
протекціонізму в країнах світу на сучасному етапі відзначається зростання
кількості обмежувальних заходів та їх значне перевищення рівня
використання валютних обмежень у кризовий період. При цьому
змінюється не тільки кількість, але й спрямованість таких заходів, які
раніше носили переважно антикризовий характер, а сьогодні полягають у
створенні дискримінаційних умов по відношенню до іноземних
контрагентів та забезпеченні конкурентних переваг для суб’єктів
національної економіки. Крім того, трансформується характер
використовуваних валютних обмежень, які набувають більш прихованого
вигляду, що корелює із загальною практикою реалізації політики
неопротекціонізму.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ:
ПРОТЕКЦІОНІЗМ ПРОТИ ФРІТРЕЙДЕРСТВА
В статті розглянуті теоретичні основи міжнародної торгівлі
та практичні заходи урядів країн щодо регулювання зовнішньої
торгівлі в умовах сучасної глобальної економіки.
Ключові слова: Міжнародна торгівля, торгівельна війна,
протекціоністська політика, фрітрейдерство, глобалізація.
Торгівельні війни останнім часом знову вийшли на авансцену
міжнародної економіки і політики та стали топ#подіями міжнародних
новин. Причому в епіцентрі «бойових дій» на міжнародному
торгівельному фронті опинились провідні економіки світу: Європа, США,
Канада, Китай. Так, 20 червня 2018 р. у відповідь на запроваджені США
мита на сталь та алюміній ЄС запровадив 25% мита щодо ряду
американських товарів, зокрема мотоциклів, апельсинового соку та віскі,
та 50% мита на взуття, деякі види одягу та пральні машини. Нові тарифні
обмеження стосуються американських товарів на загальну суму 2,8
мільярдів доларів. Аналогічну протекціоністську політику США проводять
і в торгівлі з Китаєм. В серпні цього року США підвищили мита на 279
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груп товарів з Китаю, загальний обсяг імпорту яких становить 16
мільярдів доларів. Крім того, на початку липня 2018 року вже набули
чинності інші нові мита США на китайські товари в розмірі 25 відсотків,
які стосуються 818 груп. Загальний обсяг імпорту цих товарів до США
становить 34 мільярдів доларів. Серед товарів, що підпали під дію мит,
зокрема, автомобілі, елементи конструкції літаків і жорсткі диски. Китай
відповів Вашингтону на запровадження мит дзеркальними заходами.
Пекін назвав нові мита США початком "найбільшої торговельної
війни" [1] Гучні протистояння між провідними економіками світу цілком
очікувано стали об’єктами прискіпливої уваги журналістів, політиків та
вчених. Що стало причиною таких потрясінь на міжнародному ринку, які
подальші перспективи його розвитку, чи не є останні події початком
нового тренду на скорочення міжнародної торгівлі і посилення
ізоляціонізму економік світу? Такі питання небезпідставно турбують світ і
вимагають професійного аналізу і пояснення.
Останні події на міжнародному ринку засвідчують, що торгівельні
війни між державами почалися практично тоді ж, коли виникла
міжнародна торгівля. Стратегія застосування торгівельних санкцій була
вперше розроблена й використана на практиці тодішньою супердержавою
— Британською Імперією — наприкінці XIX століття. І це незважаючи на
те, що Велика Британія на той час була беззаперечним економічним
лідером і випереджала за своєю конкурентоспроможністю всі інші
держави світу.1 Слід зауважити, що торгівельні санкції були одним з
найбільш часто застосовуваних Великобританією інструментів для
політичного тиску на інші держави. А у XX столітті торгівельні війни стали
найпопулярнішим інструментом досягнення геополітичних цілей вже
багатьох держав світу. [2] Чи не повторюється ця історія сьогодні, чим
викликане сучасне міжнародне протистояння на світових ринках?
Щоб відповісти на це питання, очевидно, слід коротко згадати основи
теорії
міжнародної торгівлі. Торгівельна політика та економічне
процвітання нації давно є наріжними питаннями, які не перестають бути
актуальними для економічної науки починаючи з першої економічної
школи – школи меркантилізму. Ідея про те, що багатство нації
створюється завдяки протекціоністській торгівельній політиці відома ще з
16 століття. Англійський економіст Вільям Стаффорд (William Stafford,
1

У1888 році населення Великобританії становило всього 2 % від
населення земної кулі, але на частку цієї країни доводилося 54 % виробництва
усіх промислових товарів у світі. Цей рекордний показник ніколи й ніким не
був перевершений.
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1554–1612) у своїх працях висловлює основну думку про шкоду
ввезення товарів з інших країн, особливо таких, які можуть здійснюватись
всередині країни (нехай навіть за вищими цінами). Французький
меркантиліст Антуан Монкретьєн (фр. Antoine Monchrestien de
Watteville, 1575(1621) взагалі вбачав національне господарство в якості
об'єкта державного управління. Джерело багатства країни (короля) він
бачив у зовнішній торгівлі, особливо у вивезенні промислових і
ремісничих виробів. Але він виступав проти вивезення тих товарів, які
могли б знайти збут у Франції (хоча б за низькими цінами), вважав, що не
слід віддавати ці товари іноземцям, які на них будуть наживатися.
Економічні концепції меркантилізму знаходили своє втілення і в
тогочасній економічній політиці. Жан Батист Кольбер (фр. Jean(Baptiste
Colbert, 1619(1683), державний діяч, син багатого купця, не залишив
нащадкам ніяких фундаментальних праць, але увійшов в історію
економічної думки завдяки своїй ефективній державній політиці, названій
"кольберизм". Економічна політика, що проводилася Кольбером,
спиралася на ідеї розвиненого меркантилізму. Він прагнув збільшити
державні доходи за рахунок активного торгового балансу, шляхом
створення мануфактур, заохочення промисловості, збільшення вивозу
промислових виробів і ввезення сировини, скорочення імпорту готових
виробів іноземного виробництва. Подальший розвиток економічної науки
в 18#19 століттях був позначений революційними змінами у поглядах на
роль міжнародної торгівлі як джерела багатства націй. Класична
англійська школа політичної економії (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо)
повністю заперечила ідеї меркантилістів. На противагу меркантилістам А.
Сміт стверджував, що міжнародна торгівля вигідна не тільки експортерам,
але і імпортерам (“Дослідження про природу та причини багатства
народів”, 1776 р). Принцип розумної та раціональної поведінки суб’єкта
господарювання А. Сміт переносить і у сферу міжнародної торгівлі: якщо
якийсь товар за кордоном коштує дешевше, то варто його купувати там,
водночас спеціалізуючись на виробництві та експорті того товару, який
дешевше виробляти вдома. Спеціалізація країн та міжнародний поділ
праці підвищує продуктивність праці та добробут усіх торгуючих країн
одночасно. Це стало основою створення теорії абсолютних переваг у
міжнародній торгівлі, яка була пізніше доповнена теорією порівняльних
переваг Д. Рикардо (“Початки політичної економії і оподаткування”,
1817 р), який зазначав, що раціональне ведення господарства вимагає,
щоб кожний конкретний товар вироблявся тією країною, яка має нижчі
альтернативні витрати, тобто яка має порівняльні переваги у міжнародній
торгівлі. Це правило діє навіть для бідних країн, які не мають достатніх
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ресурсів і витрати виробництва в яких (відповідно і ціни) вищі, ніж в інших
країнах. Всі країни, які задіяні у міжнародній торгівлі, отримують виграш
від спеціалізації. Припустимо, що існують дві країни, одна з них багата
(Аргентина), має достатньо ресурсів, використовує їх ефективно і може
виробляти як 30 од. кави, так і 30 од. пшениці, про що свідчить її крива
виробничих можливостей (Рис.1).
Друга країна (Ямайка) бідна, має недостатньо ресурсів, витрати
виробництва високі, обсяги виробництва менші і може виробляти лише
20 од. кави і 10 од. пшениці. Звичайно, кожна з країн має свою структуру
економіки: перша виробляє 12 од. кави і 18 од. пшениці, друга 5 од. кави і
8 пшениці. На перший погляд, і згідно з концепцією абсолютних переваг
А. Сміта, друга країна (Ямайка) не може нічого продати на зовнішньому
ринку, бо в цій країні все дорожче. Однак, якщо подивитись на цю
ситуацію з точки зору альтернативних витрат, видно, що пропорції обміну
в першій країні такі: од. пшениці =од.кави, а в другій країні : од. пшениці
= 2 од. кави.

Рис. 1. Криві виробничих можливостей та структури закритих економік
країн до міжнародної торгівлі

Отже, першій країні (Аргентині) вигідно продати пшеницю до другої
(Ямайки) і отримати 2 од. кави за 1 од. пшениці ніж продавати вдома за 1
од. кави. Другій країні вигідно продати каву до першої країни і отримати
вдвічі більше пшениці за 1 од. кави ніж вдома. Як бачимо, внутрішні ціни
в країнах не мають тут жодного значення. Якщо країни
спеціалізуватимуться на виробництві експортних товарів, а також
прийняти за умову, що пропорції міжнародного обміну, які будуть вигідні
обом країнам, складають 1од. пшениці = 1,5 од. кави, то в результаті
такої міжнародної торгівлі обидві крани збільшать свій ВВП ( Y) лише
завдяки міжнародній торгівлі, не застосовуючи ані екстенсивних, ані
інтенсивних факторів економічного росту (Рис. 2) Дана концепція
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порівняльних переваг Д. Рікардо дозволяє зробити такі висновки:
спеціалізація та міжнародна торгівля призводить до того, що:
1) країни, які не обмежуються внутрішньою виробничою
потужністю, можуть вийти за межі КВМ і досягти, таким чином,
економічного росту. Країна досягає такого рівня виробництва ВВП, який
перевищує її початкові виробничі потужності;
2) світові ресурси розміщуються більш ефективно: зростають обсяги
виробництва товарів, якими торгують країни, у загальносвітовому
масштабі.

Рис.2. Виграш країн від повної спеціалізації та міжнародної торгівлі

Одночасно запровадження обмежень в міжнародній торгівлі (тарифних
чи нетарифних) призводить до погіршення економічного добробуту нації.
Так, наприклад, тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі, а саме
запровадження імпортного мита, призводить до зростання надлишків
виробника (сектор «а») та виграшу держави : доходи бюджету від
стягнення імпортного мита (сектор «с»), але знижують надлишок
споживача (сектор «d») та погіршують ефективність національної
економіки в цілому (сектор «в») (Рис. 3).

Рис.3. Економічні наслідки запровадження імпортного мита
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Внаслідок запровадження імпортного мита ціни зростають від P w
(світова ціна) до Pm (внутрішня ціна з урахуванням імпортного мита).
Відбувається перерозподіл доходів від споживачів до виробників та
бюджету.
Сукупний виграш (а + с) перекривається сукупними втратами споживачів
(а + в + с + d). У підсумку чистий ефект від запровадження імпортного
мита – це чисті втрати (в + d), де «d» – втрати споживачів внаслідок
росту цін, «в» – втрата, оскільки росте обсяг виробництва неконкуренто#
спроможних вітчизняних фірм, відбувається переплив ресурсів від
ефективних до неефективних виробників. Аналогічні негативні наслідки
запровадження і нетарифних торгівельних бар’єрів. [3, с. 386–401].
Таким чином, можна стверджувати, що у довгостроковому періоді
немає жодного економічного сенсу у запровадженні торгівельних бар’єрів.
Але, незважаючи на це, практика свідчить про загострення торгівельних
протистоянь. Низка експертів схиляються до думки, що причиною
загострення торгівельних війн та міжнародних економічних конфліктів
взагалі є посилення конкуренції між країнами в умовах сучасної
глобалізації світової економіки. На думку О.С. Шнипка, між країнами,
віднесеними до різних стадій економічного розвитку, торговельні війни не
лише продовжуватимуться, а й ускладнюватимуться з огляду на ряд
макроекономічних чинників, що мають виняткове значення для
виживання значної кількості сучасних держав на засадах політичної
незалежності та економічної самодостатності. Водночас не менш
очікуваним явищем є торговельні війни "по горизонталі" — між
державами приблизно однакової економічної якості, які, в залежності від
"поверху" перебування, вирішують принципово відмінні задачі: вищий
поверх (стадія) — убезпечитись, зберегти надвисокий геоекономічний
статус; середній — наздогнати, прорватись до "кола обраних"; нижчий —
вижити, вистояти [4, с. 4–6]. Поділяє такі погляди і О.Г. Пуригіна.
Історія зовнішньоекономічних взаємин на світовому ринку – зазначає
О.Г. Пуригіна – це конфлікти, антидемпінгові розслідування,
установлення квот і загороджувальних мит. Варто згадати найбільш гучні
економічні конфлікти, поряд з якими торгівельні війни Росія#Україна
останнього десятиріччя здаються незначними: «податкова» війна США –
ЄС (2000–2002 роки), «бананова» війна США – ЄС (1999 рік),
«м'ясна» війна США – ЄС (1999 рік), «сталева» війна США – Бразилія,
Росія – Україна, Японія (1998 р.), «зернова та зернобобова» війна США
– ЄС (1999 р.). Торгівельні війни постійно відбуваються, а кількість
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зіткнень збільшується прямо пропорційно збільшенню рівня інтеграції
країни у світове співтовариство й підвищенню конкурентоспроможності її
товарів на ринку [2].
І таке пояснення, на наш погляд, є справедливим: загострення
торгівельних міжнародних конфліктів, посилення протекціоністських
заходів урядів провідних економік світу (в першу чергу США) свідчить про
появу нових економічних лідерів (в першу чергу Китай), які загрожують
світовому економічному лідерству США. До речі, активне запровадження
торгівельних обмежень Великою Британією в кінці 19 століття також
відбувалось саме перед зміною світового економічного лідера: Велика
Британія поступилась США. І це очевидно, оскільки потреба захищати
економіки виникає, в першу чергу, як реакція на економічне відставання,
втрату конкурентоспроможності. Тому не дивно, що головними
учасниками торгових воєн є провідні економіки світу, які контролюють
значну частку світового експорту і, звичайно, не бажають поступатися
новим гравцям, які швидко з’являються на світовому ринку завдяки
глобалізації світової економіки та прискоренню темпів росту країн, які
змогли скористатися перевагами економічної глобалізації. Головними
протекціоністами, які відповідальні за левову частку глобального
протекціонізму – є країни G20, зазначають В. Панченко та Н. Резникова.
Якщо 2015 року було впроваджено в цілому 736 нових дискримінаційних
заходів по всьому світу, то на країни G20 припадало 599 (або 81%)
зафіксованих випадків дискримінації комерційних і торговельних інтересів
країн#партнерів [5]. Це припущення підтверджує і статистика: торговий
дефіцит США тільки у торгівлі з Китаєм у 2017 році становив 375
мільярдів доларів. В цілому ж від’ємний торгівельний баланс США почав
формуватися з кінця 70#х років минулого століття, досягнувши в 2015
році величини, близької до 5% ВВП. Тривале від'ємне сальдо у зовнішній
торгівлі США призвело до стрімкого збільшення зовнішнього і
внутрішнього боргу США. Від’ємним став і рахунок руху капіталу: за
даними Rhodium Group і NCUSCR за період з 1990 по 2015 рік загальні
інвестиції США в Китай становили 228 млрд $, китайські інвестиції в
США – 64 млрд. $ [6].
Але загострення торгівельних війн сьогодні, на наш погляд, не створює
нової тенденції глобальної економіки, спрямованої на скорочення
міжнародної торгівлі і посилення економічного ізоляціонізму. В посланні
генерального директора ВТО Роберто Азеведо зазначається, що за період
з 2006 року ріст світового експорту товарів склав 32% і досяг розмірів у
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16 трлн. дол. США в 2016 році. В той самий час зростання світового
експорту послуг склало 64%. Однак слід визнати, зауважується у
посланні, що у 2016 світова торгівля показала свій найнижчий приріст в
1,3%, починаючи з фінансової кризи 2008. Це половина від показника
2015 р. і значно нижче за темп середньорічного приросту світової торгівлі
(4.7%) з 1980 р.. Разом з тим, основні показники світової торгівлі 2017
року більш позитивні, і можна очікувати зростання світової торгівлі у
розмірі 2,4 % [7]. Загальна тенденція до росту міжнародної торгівлі буде
відбуватися і надалі, але вихід на світові ринки (ринки інших країн) буде
ускладнюватись із#за зростаючої конкуренції і збільшення кола учасників
цього ринку. Скоріше за все відбуватиметься подальша міжнародна
спеціалізація країн і, відповідно, звуження номенклатури експорту країн#
експортерів. Звичайно, для імпортозалежних країн з малим експортним
потенціалом ситуація погіршиться через ускладнення виходу на зовнішні
ринки, від’ємне значення платіжного балансу та зростання зовнішнього
боргу. Але чи можна вважати заходи з обмеження імпорту однозначно
виграшними за цих умов, чи відповідають такі заходи цілям економічного
націоналізму – питання неоднозначне. Якщо вітчизняна галузь потребує
захисту, то це свідчить про її неефективність та неконкуренто#
спроможність на світовому ринку і політика протекціонізму, обмежуючи
конкуренцію, консервує таку відсталість. Сама по собі політика
протекціонізму не розв’язує проблему (і Україна вже має такий досвід) без
одночасних і адекватних дій уряду з покращення інвестиційного клімату,
захисту прав власності, створення економічної стратегії та субсидування
експортоорієнтованих галузей, подолання корупції тощо, без яких жоден
протекціонізм сам по собі не дасть результатів. На наш погляд, сучасний
світ сьогодні встановлює нові правила гри: глобальна економіка – це
прискорення та посилення міжнародних зв’язків, прискорений ріст
міжнародної спеціалізації та розподілу праці і країнам, які хочуть бути в
цьому тренді, треба боятися не великого імпорту, а малого експорту. В
умовах подальшої міжнародної спеціалізації та міжнародного розподілу
праці все більше і більше неефективним буде виробляти все самому
(принцип порівняльних переваг ніхто не скасовував), все швидше будуть
виникати нові країни#лідери в галузях, конкурувати з якими буде
неможливо, а відтворювати вдома щось подібне – дорого, а значить
неефективно, значна кількість товарів і послуг буде імпортуватись – і це
закономірно. Тому в глобальній економіці на перший план виходить
проблема торгівельного балансу і зовнішнього боргу. Особливістю
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відкритої економіки є те, що сукупні витрати відкритої економіки, на
відміну від закритої, можуть бути більшими або меншими за доходи.
Якщо країна виробляє більше ніж споживає, то експорт перевищує
імпорт, а сукупний дохід – сукупні витрати. І навпаки. Країни, які менше
виробляють, ніж споживають, автоматично створюватимуть від’ємний
торгівельний баланс, збільшуватимуть зовнішній борг, а далі – все
відомо: допомога МВФ, дефолт і т.д. Такі країни опинятимуться за
межами глобальної цивілізації, перетворюватимуться на ринки збуту
імпортних товарів, платити за які будуть переважно знову#таки
міжнародні фінансові організації (позики), уряди інших країн (благодійна
допомога бідним країнам), МАР (міжнародна асоціація розвитку), а
зовнішній борг обслуговуватиметься позиками МВФ. І це в кращому
випадку. Все це доводить, що в сучасній глобальній економіці уряди країн
повинні перш за все дбати про зростання експорту країни і в цьому,
зрештою, на наш погляд, і полягає зміст політики економічного
націоналізму в умовах сучасної глобальної економіки. Сам же
протекціонізм не призводить автоматично до росту експорту, в кращому
випаду відбувається імпортозаміщення з усіма негативними наслідками,
про які відомо з теорії міжнародної торгівлі: втрати споживачів через
зменшення
пропозиції
та
зростання
цін,
плюс
падіння
конкурентоспроможності економіки в цілому. Тому «вирощувати»
експортні галузі доцільніше, на наш погляд, не шляхом встановлення
торгівельних бар’єрів, а запроваджуючи субсидії вітчизняним виробникам
і в першу чергу # виробникам#експортерам.
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ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЛАДУ
МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОУН (Б)
1940–1970 рр.
Висвітлюються основні засади економічного ладу майбутньої
Української держави в політичній концепції Організації Українських
Націоналістів, що теоретично формувалася та зазнавала певних
змін протягом 1940–1970 рр.
Ключові слова: економічний націоналізм, ОУН, теорія держави і
права
Питання економічної думки й економіки взагалі в теорії українського
націоналізму, зокрема ХХ ст., не є достатньо дослідженим, а проблема її
практичної цінності чи, скажімо, життєздатності або ж успішності може
бути визначеною не більш як на рівні відносного припущення чи вірогідної
концепції, позаяк жодна націоналістична політична організація тієї доби
не мала можливості розробляти проект своєї економічної політики в
умовах правлячої чи привладної сили, а тим паче за суворої дійсності
35

підпілля й, що головне, за відсутності власної національної держави. Тут
йдеться про український націоналістичний рух ХХ ст. загалом й, зокрема,
про Організацію Українських Націоналістів (ОУН), а безпосередньо –
про її молоде й радикальне крило, що на межі 30#х – 40#х років
виокремилося у потужну самостійну політичну силу з цілком характерним
додатком до основної назви – «революційна» (ОУН#р).
Отже, готувати свою ретельну й розгорнуту господарчу програму на
досвіді державного розвитку України у сучасній тим часам дійсності
(відсутності сталого державно#політичного та національно#економічного
життя) й випробовувати її на практиці не було можливим, а відтак це
питання в умовах революційної боротьби й підпілля чи національно#
визвольної війни без сталої території й класичного фронтового запілля,
або за умов відірваності від рідних теренів на вигнанні й без очевидної
найближчої перспективи повернутися на Батьківщину, як правило,
змушувало українські націоналістичні сили (і не тільки) виробляти й
позиціонувати основи власного бачення економічного ладу у державній
моделі лише у загальних рисах, доволі аморфно, без фінансово#
економічних обчислень і розрахунків та докладних аналітики і
обґрунтувань тощо. Обставини і потреби тогочасних умов, як і відносна
молодість українського націоналістичного руху, висували на перший план
інші ідеологічні і практичні нагальності та завдання, що, відповідно,
позначилося і на теоретичній глибині, висвітленні сукупності наукових
категорій і законів, аналізі розвитку реального господарства та якості
концептуального вигляду тощо тієї частини партійної програми ОУН(р),
що адекватно би відображала структуру та розвиток фінансово#
економічної системи, яка лягла би в основу господарчого ладу у її баченні
моделі майбутньої Української держави.
На кінець 1939 – початок 1940 рр. процес розколу ОУН після смерті
Є. Коновальця став доконаним фактом, коли 10 лютого 1940 р. було
створено революційний Провід Організації. У лютому 1940 р відбулася
конференція ОУН(р), на якій С. Бандеру було уповноважено керувати
Центральним Проводом Організації. Виокремившись в окремий провід, а
отже, – в окрему організацію, «розкольники» з бандерівського крила, які
здебільшого представляли не еміграційні кола ОУН, а крайову її частину
й, все ж таки, її молоде покоління, мусили виробити власні програмово#
установчі засади та офіційно їх ухвалити на своєму з’їзді2.

2

Докладніше про це дивіться у статті автора «Тільки вповні Суверенна
Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя
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Другий Великий збір революційної ОУН («групи» С. Бандери)
відбувся 1–4 квітня 1941 р. у Кракові, а усі делегати працювали під
спеціальними псевдонімами, затвердженими комітетом конгресу.
Головною метою Збору було затвердження революційним проводом ОУН
свого окремішнього від мельниківського ПУНу становища, утвердження
ідей українського націоналізму та постанов, що стосувалися політичного,
військового, економічного та соціального життя українців. Тим не менш,
серед семи секцій, що працювали під час зібрання, секції господарської
(фінансово#економічної) не було, що свідчить про те, що на той момент ця
сфера не була серед пріоритетних у діяльності революційної ОУН [15,
арк. 208–241; 16, арк. 285–298; 31, с. 509–531; 33, с. 697–712]. Тож
це питання стало одним із складових роботи ідеологічно#програмової
секції на чолі з Я. Стецьком [40, арк. 29 зв.].
Що ж до господарського життя, то, перш за все, у програмі ОУН(р)
передбачалося, що уся економіка майбутньої Української держави була б
підпорядкована плановій організації на засадах рівності усіх українців у
своїх правах і обов’язках перед нацією й державою, а власником усіх
земель і вод, підземних і надземних багатств, промислових шляхів
комунікації оголошувався сам український народ та його держава.
Планувалася інтенсивна розбудова всіх галузей народного господарства3,
аби воно стало основою могутності Української держави, за принципом:
«пов’язання в цілому житті вільної творчої ініціативи праці й власності
громадян – ініціативою, власністю, організованістю й контролем держави
– в одну нерозривну цілість» [17, арк. 50; 25, с. 28–29]. Крім того, у
життя було би втілене «законне обмеження зисків, усунення всякої
спекуляції та самоволі й недбальства в господарці», тобто застосована
державна регуляція і контроль позичкової (кредитової) політики [17,
арк. 50].
У майбутній Українській державі мав бути запроваджений також
«поділ на різні заняття й фахи та відповідно до цього виробничі й
професійні організації, побудовані на засаді продукційного солідаризму й
рівноправності всіх працюючих» [17, арк. 50; 25, с. 28] (тобто фактично –
(яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.)» [13,
c. 61–71].
3
Тут і далі уникатиметься аналіз сільськогосподарської складової у політиці
ОУН(б), позаяк читач має змогу ознайомитися з її баченням у статті автора
«Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики
майбутньої Української Держави в соціально#економічній моделі ОУН(б)» [8,
с. 45–53].
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класократичний солідаризм [11, c. 5–24]), але при цьому відбувалося б
«знищення всіх привілеїв, поділів і різниць на класи та усіх інших
пережитків і пересудів» [17, арк. 50; 25, с. 30]. У промисловості мав бути
застосований принцип: «фабрики й заводи –українським робітникам»,
але при цьому відбулася б передача у державну власність (націоналізація)
важкої промисловості й транспорту. У торговельній політиці мав би бути
застосований подібний підхід: «вільна торгівля нижчих ступенів» за
принципом: «український хліб – українському народові, вільна ініціятива
вільних людей; загальне й повне право власності на продукти своєї праці»,
натомість – практичне удержавлення загальної внутрішньої та зовнішньої
торгівлі [25, с. 28–29].
Тим часом, з початком Німецько#радянської війни, ОУН(р) вдалася до
спроби втілити у життя головну і визначальні у свою мету і завдання –
відновити національну Українську державність. Відтак, як відомо,
30 червня 1941 р. Національними Зборами у Львові, з подання
революційної ОУН, було прийнято Акт проголошення Української
Держави. Актом, зокрема, установлювалося, що «Організація
Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує
створення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі
покоління найкращих синів України» [1, с. 1; 35, арк. 3]. Тоді ж було
обрано й Українське Державне Правління (УДП) у Львові на чолі з
Я. Стецьком4. Невдовзі були призначені обласні управи державного
правління, у складі яких були референтури, що відповідали на фінансово#
економічні аспекти господарської діяльності [37, арк. 8–12; 39, арк. 1].
Обласні державні управи поділялися на окружні, окружні управи – на
районні (повітові), районні управи – на сільські. При кожній такій управі
обов’язково був господарчий відділ на чолі з відповідним референтом [38,
арк. 1–2]. Від перших же днів проголошення відновлення Української
4

Серед членів УДП та керівників його ресортів були й особи, що мали
займатися й опікуватися саме економічною сферою та дотичними їй галузями
життя проголошеної держави, а саме: Ю. Павликовський (торгівля і
промисл), Д. Яців (заступник у справах народного господарства),
Р. Ільницький (заступник у справах народного господарства), Х. Лебідь#
Юрчик (заступник у справах фінансів), І. Грабар (директор Ревізійного союзу
кооператив), Р. Раковський (директор Центрального союзу українських
промислових кооператив), І. Мартюк (директор Центрального союзу
українських сільськогосподарських кооператив), О. Сербин (директор
Споживчої кооперативи), І. Ольховий (директор Центрального Українського
банку) та інші [36, арк. 13].
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Держави місцеві українські органи влади поволі ставали на шлях
налагодження основ державного економічного ладу не лише в аграрному
секторі, а в інших галузях народного господарства [5, c. 52–67; 9, c. 51–
60; 14, c. 49–65].
Проте існувала й інша, паралельна і потужніша дійсність, що
руйнувала не лише перші паростки сталості суспільно#господарського
ладу у підконтрольних українськими місцевими органами влади місцинах,
а й заперечувала саме утвердження Української Держави у її зародку –
факт німецької військово#адміністративної окупації (чи союзницькими
гітлерівцям військами) українських земель та цілковите заперечення
права українців на власну державність. Додаткової дестабілізації додавав
й польський саботаж і терор [12, c. 71–81].
У центральних і південно#східних областях, куди було спрямовано
похідні групи ОУН, на них очікували інші умови, інакша, ніж у
підпольській Україні, трансформована комуністичним терором, народна
свідомість. Відтак похідними групами, зокрема на Житомирщині, було
зроблено висновки, що «до вирішення економічного питання Українським
Урядом, не вільно переводити [у] господарці жадних змін» [2, c. 87]. По
прибутті до Центральної і Східної України похідних груп, частина членів
яких були наддніпрянцями#емігрантами, там організовувалася місцева
влада, а народові доносилася оунівська концепція державно#політичного
ладу та суспільно#господарських відносин в майбутній Україні,
створювалися обласні та окружні управи. У відповідь німецька окупаційна
влада, як доповідало більшовицьке підпілля, у вересні 1941 р. «відкриває
справжнє полювання на українських націоналістів» [19, арк. 47].
Після придушення німецькими окупантами проголошеної 30 червня
1941 р. Української Держави й початку терору та репресій проти
націоналістів#революціонерів, з початку 1942 р. перед бандерівською
ОУН постало нагальне питання зміни свого ставлення до нацистського
Райху та перегляду тактики й стратегії щодо боротьби за державність.
Водночас настав час й аналізу власної державотворчої теорії та
ідеологічних засад з огляду на досвід практики розбудови Української
Держави протягом 1941 р. та відомостей і спостережень від похідних груп
про народні настрої й сприйняття програмових постанов ОУН населенням
Осередньої (Центральної) та Південно#Східної України.
У квітні 1942 р., на своїй ІІ конференції, ОУН(р) ще раз зазначила, що
вважає «рішуче непридатним для нового українського життя систему
капіталістичну, тоталітарну, комуністичну, націонал#соціялістичну, бо
українська держава, яка має вирости з питомо українських прагнень у
формі української націократії (панування нації на своїй землі), є
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прогресивнішою за всі інші системи», додаючи, що «свою історичну місію
на Сході Европи Україна виконає, взявши до уваги конкретні особливості
її минулого й сучасного, зсинтезувавши все природньо#прогресивне, на
що спромоглися українці в минулому» [23, c. 63].
Невдовзі, наприкінці квітня 1943 р., на терміново скликаному
засіданні Проводу Організації, Р. Шухевичу та його прибічникам вдалося
усунути М. Лебедя з очільництва в ОУН, яке він посів після арешту
німцями С. Бандери і Я. Стецька [45, c. 69]. Світоглядно ж, відчутних змін
не відбулося, і провідництво Організації й надалі сповідувало
націократичний принцип будівництва державності [22, c. 114]. Натомість
у серпні 1943 р. модель політичного укладу майбутньої Української
Держави в програмових засадах бандерівської ОУН зазнала кардинальних
змін, а поштовхом й спонукою до цього стали доповіді похідних груп з
Великої України. На той час, в травні 1943 р. до керівництва головним
проводом ОУН(б) прийшов Р. Шухевич, а Організація змінила додаток до
назви з «революційної» на «самостійників#державників», тобто ОУН(р)
стала ОУН(с.#д.).
25 серпня 1943 р. на Тернопільщині у с. Слобода Золота Козівського
району завершився Третій (надзвичайний) Великий збір ОУН, який
затвердив свої рішення як програмові постанови Організації [20, с. 212–
224; 44, арк. 53]. «Нова дійсність заставила всю масу, та кожну одиницю
зокрема, задуматись над своїм положенням» [26, c. 3],– відмічалося на
Зборі. При цьому провідники ОУН(б) розуміли й те, що сам факт існу#
вання СРСР та Червоної Армії становив реальну небезпеку повернення в
Україну облудливої комуністичної пропаганди та більшовицького режиму,
який, «переслідуючи немовби лише окремі прошарки народу, […] створює
для решти народу фікцію мирного і спокійного життя та забріхану
перспективу щастя й добробуту на майбутнє» [26, c. 3–4]. Тож донесення
державницької ідеології до широких мас стало для ОУН(б) не менш
важливим завданням, ніж організація збройної боротьби з окупантами. З
цього приводу ОУН(б) визнавав: «Факт цей вніс колосальні зміни в
політичну боротьбу українського народу. Вона вступила в нову, вищу
фазу. Крім радикальної зміни в тактиці, життя висунуло потребу зміни в
самій організаційній структурі та в програмі ОУН» [26, c. 9].
Про причини й необхідність трансформації старих ідей і прийняття
нової програми один з провідних діячів ОУН(б) Л. Шанковський згадував
наступне: «Виявилося, що багато з цих ідей не сприймаються
українськими народними масами на Ц[ентральних] і С[хідних]
У[країнських] З[емлях]… Таким чином, у новому поборницькому підпіллі
творився і зростав новий ідейно#політичний зміст українського
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націоналізму. Остаточно цей зміст стверджено в постановах ІІІ#го
Надзвичайного Великого Збору Українських Націоналістів, що відбувся в
серпні 1943 року. В цьому зборі брали вже участь численні представники
з Ц[ентральних] і С[хідних] У[країнських] З[емель], що мали значний,
часто вирішальний голос у його рішеннях» [43, c. 21–22].
Відтак, зазначалося провідниками ОУН(б), «уміру того, як зростає
українська сила, перед нами знову і знову постає реальна і жива картина
майбутньої держави України» [44, арк. 53–54], а отже цілком природно,
що Організація за нових умов боротьби, яка, очевидно, мала завершитися
здобуттям державності, мусила висловитися й донести до своїх членів,
прихильників і до всього українського народу власне бачення її державної
моделі. Тож саме вироблені III Надзвичайним Великим збором програмні
рішення ОУН(б) більше, ніж до того часу, як зазначалося у самих
програмових постановах, уточнювали «суспільний лад нової України», яку
планували побудувати націоналісти бандерівської течії після закінчення
світової війни та краху імперських Німеччини та СРСР [3, c.53–80; 4,
c. 40–53; 10, c. 71–79; 13, c. 61–71].
Тож, перш за все, єдиним ладом, «який дасть справедливу розв’язку
національного і соціального питання у цілому світі», була система вільних
народів у власних самостійних державах та усунення національного
поневолення та експлуатації одного народу іншим [44, арк. 53–54]. У
такій Українській Державі, «у якій зможуть вільно, багато і культурно
жити та розвиватися селяни, робітники та інтелігенція» й у якій не буде
«поміщиків, капіталістів і більшовицьких комісарів, службовців НКВС і
партійних паразитів» [44, арк. 53–54]. В Українській Державі «уряд
України не затрачатиме часу, енергії і коштів на створення апарату
гноблення», а натомість «спрямовуватиме всі економічні ресурси та
людську енергію на утворення нового державного справедливого
соціального ладу, а також на економічну розбудову країни і культурний
розвиток народу» [44, арк. 53–54].
За нового державного ладу важка промисловість мала стати
національно#державною, а дрібна – кооперативно#громадською
власністю. При цьому робітники братимуть участь у керівництві заводами,
а принцип управління буде «фаховий». У державі передбачалося
встановлення загального 8#годинного робочого дня. Понад норму праця
могла бути виключно добровільною, «як і кожна праця взагалі», а
робітник у такому разі мав би отримувати за нею окрему платню. Загалом
же оплата праці робітників прибуткових підприємств повинна бути
справедливою, тобто такою, якої вистачатиме «для забезпечення
матеріяльних та духових потреб цілої його сім’ї» [44, арк. 53–54]. При
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річних підрахунках доходів підприємств кожен робітник мав би
отримувати: на кооперативних підприємствах – дивіденди (річна частка
чистого доходу, що йому належить), на національно#державних
підприємствах – премію. У державі буде оголошено свободу праці,
вільний вибір професії і місця роботи, свободу робітничих спілок,
скасовано так звану стаханівську систему, соціалістичні змагання та
відмінено підвищення норм та інших видів експлуатації працюючих.
Ремісництво також мало отримати вільний вибір, а ремісники – право
добровільного об’єднування у великі майстерні (артілі) та право вийти з
майстерні (артілі) й індивідуально виконувати ремісничу діяльність і
вільно розпоряджатися своїми доходами (заробітками).
Водночас той проект державної моделі засвідчив не лише відкидання
націоналістами#бандерівцями комуно#радянських принципів господарчої
організації суспільства, а й заперечення капіталістичного шляху розвитку
економічних взаємин; натомість визнавалася як колективна, так і
індивідуальна власність, а загалом в державі домінантною мала б стати
національно#державна власність у промисловості (великий бізнес),
кооперативно#колективна для середнього бізнесу та усі види власності й
організації справи для малого бізнесу, ремісництва та селянського
господарства. Вищезазначене свідчить, що в економіці провідні діячі
ОУН(б) були прихильниками лівих господарчих теорій, декларації яких
сприяли також загальному захопленню на той час ідеями соціальної
рівності та побудови безкласового суспільства [4, c. 40–53], а свобода
господарчої ініціативи обмежувалася б вимогами соціальної
справедливості, суспільної рівноваги та державного планування тощо5.
Ось як визначав свою позицію у цій сфері сам провід ОУН(б) у
1943 р.: «Історичну еволюцію нації в монолітну суспільність хоче ОУН
приспішити шляхом знищення всіх економічних і соціальних нерівностей.
Вважаємо, що в сучасну історичну добу є всі дані для побудови такого
5

Принагідно зауважу, що соціалістичну спрямованість соціально#
економічної програми ОУН(б) було помічено й радянською розвідкою
(зокрема її фронтовими політичними управліннями). Так, наприклад,
начальник політуправління І Українського фронту генерал#майор С. Шатілов
повідомляв, між іншим, у цілком таємному політдонесенні від 8 березня
1944 р. «про діяльність українських націоналістів у західних районах
України», що ІІІ надзвичайний з’їзд ОУН в серпні 1943 р. прийняв програму
Організації, де «демагогічно викладаються деякі соціалістичні принципи й
рішучо відкидається радянська система та створені нею державні, політичні,
господарські і культурні форми управління» [34, aрк. 198–211].
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економічного ладу, який дасть рівні шанси праці, заробітку всім
громадянам. Знищуючи всі форми експлуатації кляси клясою, створимо в
Україні справедливий суспільний лад. Тільки при такому суспільному ладі
буде запорука, що державна влада не стане на службі одній клясі, буде
організуючим, плануючим і керуючим органом цілого народу.
Ідеалом нової суспільности є вільна одиниця. Вільний почин людини
буде основною рушійною силою суспільного життя. Але цей вільний почин
може йти тільки в суспільному напрямі і не сміє в жодному разі йти по лінії
шкурницьких інтересів та в результаті вести до визиску інших «вільних»
людей, подібно як це буває в умовинах капіталізму» [26, c. 10].
Прикметно, що попри присутність згадок про виробничо#професійний
поділ, безкласове суспільство та домінацію#мету – здобуття Української
Держави, від серпня 1943 р. у теорії держави бандерівської ОУН
з’являються виразні консервативні та ліберально#демократичні дефініції.
Так, зокрема, з’явилася теза, що «ідеалом нової суспільності є вільна
людина», а соціально#політичний лад майбутньої держави визначався вже
не як «націократія», а як «новий лад».
Варто також пам’ятати, що й самі творці програмових постанов
усвідомлювали невичерпність та незакінченість проекту від ОУН(б) щодо
запропонованої моделі майбутньої Української Держави. «Постанови ці –
це здобуток нашої політичної теорії і практики останніх двох років. Вони
являються конкретним оформленням ідеї майбутньої української держави.
Життя і дальша боротьба принесуть нові здобутки, вони дадуть мож#
ливість оформити програму ще більш чітко й детально» [26, c. 10–11].
У Декларації ж Проводу ОУН (р.#б.), виданій в травні 1945 р. у зв’язку
з закінченням Другої світової війни, щодо основ державного будівництва
було, зокрема, зазначено, що «прогресивна програма, що синтезує всі
здорові соціяльні надбання минулого й сучасного та сміло накреслює
органічні для народу напрямні в побудові нового змісту державного життя
та нового безкласового суспільства» [18, арк. 370–386; 23, с. 123]. Тож,
попри внутрішню дискусію, ОУН продовжувала залишатися на позиціях
побудови безкласового суспільства, надто – Провід, що керував
Організацією в українських землях.
Певною мірою уточнення щодо бачення бандерівською ОУН засад і
основ майбутньої Української держави можна також побачити й в
агітаційній брошурі референта пропаганди окружного проводу ОУН(р.#б.)
Дрогобиччини В. Рамзенка (Я. Богдана) «Чому ми за Українську
Самостійну Соборну Державу (УССД)», написаній в червні 1949 року.
В. Рамзенко не був провідним ідеологом Організації, а отже, оперував
офіційними
ідеологічними,
світоглядними
та
державотворчими
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постулатами і баченнями ОУН(б). Найнагальнішими перетвореннями у
найближчій перспективі по відновленню української державності
передбачалися: державна власність на велику промисловість,
кооперативно#громадська – «на промисловість дрібнішу» і приватна – на
дрібну торгівлю («це забезпечить український народ перед витворенням у
його середині кляси капіталістів») [29, c. 26–27]. Як і в програмі ІІІ
Великого (надзвичайного) збору ОУН(б), планувалися: участь робітників
в управлінні підприємствами; вільна праця і вільний вибір праці;
знищення усіляких видів експлуатації (в т. ч. стаханівщини, соцзмагань
тощо); достойна зарплатня, свобода профспілок; знищення колгоспного
ладу (розподіл колгоспів); безкоштовна передача землі у власність
селянам у формі одноосібних трудових господарств (з обмеженням обсягу
землі в одних руках при одноосібній системі господарювання аби «не
допустити до витворення експлуататорських груп») тощо [29, c. 26–27].
Провід ОУН на українських землях продовжував також сповідувати
принцип побудови в майбутній державі безкласового суспільства. Таке
бачення соціального ладу в майбутній Українській Державі в жовтні
1949 р. у своєму «Роз’ясненні» щодо деяких ідеологічних, програмових і
політичних питань ще раз підтвердив керований Р. Шухевичем Провід
ОУН на українських землях: «Під безкласовим суспільством ми розуміємо
суспільство без визискувачів і визискуваних, суспільство вільних
неексплуатованих селян, робітників і трудової інтелігенції» [30]. У листі з
України також зважувалося на досвід, який показав, що
«експлуататорські кляси можуть творитися як на ґрунті приватної
власности, так і на ґрунті усуспільнення знарядь і засобів виробництва,
якщо відсутня політична демократія; якщо при владі стоїть не народ, а
одна тоталітарна партія» [30]. Тож керівництво Проводу ОУН на
українських землях доводило до закордонного Проводу Організації, що
воно виступатиме як проти повернення до капіталізму в Україні, так і за
цілковите знищення радянської («більшовицької») експлуататорської
системи в організації промисловості, транспорту, банків та колгоспно#
кріпацької системи у сільському господарстві. «Наше безкласове
суспільство, – відзначалося у листі з України, – хочемо будувати на
суспільній і трудовій власності на знаряддя і засоби виробництва, з одного
боку, та політичній демократії, з другого боку, що виключить можливість
творення експлуататорських кляс капіталістичного чи большевицького
типів» [30].
«Демократизаційну» позицію Р. Шухевича, своєю чергою, підтвердила
у червні 1950 р. Конференція Організації на українських землях, яка в
«Уточненнях і доповненнях до програмових постанов Третього
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Надзвичайного Великого Збору ОУН» задекларувала, що «дух
Програмових постанов [ІІІ Надзвичайного Великого збору 1943 р.]
виразно показував, що ОУН бореться за демократичний лад в майбутній
Українській Соборній Державі» [23, c. 123]. Так, термін «новий лад» від
1943 р. замінив собою «націократію». Більше того, у матеріалах
конференції ОУН(с#д) від 1950 р. майбутній соціально#політичний устрій
державної України вже визначався не як «новий лад», а як «демокра#
тичний лад» [23, c. 123; 27, c. 99–112]. Основи державного ладу УССД,
вироблені 1943 р., залишалися ключовими у програмі та ідеології ОУН(б)
аж до 1968 р. Питання їхнього перегляду і корегування за нових умов час
від часу поставало від закінчення світової війни [10, c. 71–79].
Утім, не варто сприймати вищевказані декларування демократизації
державницької моделі ОУН беззастережно у прямому розумінні. В ОУН
кінця 1940#х – 1960#х рр., вважалося, що саме держава має право (і
повинна) втручатися у політичне та економічне життя суспільства,
виправляючи і стримуючи його стихійний розвій, коригуючи зміст та
спрямовуючи його у належному напрямкові, що й можна визначити як
новосформовану концепцію державної моделі «демократичного
націоналізму», яка прийшла на зміну «націократії» [3, c. 53–80].
IV Великий збір ОУН (революціонерів#бандерівців), що відбувся
1968 р.6, вніс деякі корективи та доповнення до ідеологічних засад,
встановлених ІІІ Великим (надзвичайним) збором 1943 р. (із
корегуваннями на конференції Проводу ОУН на українських землях в
червні 1946 р., а потім у 1950 р.) [41, c. 3]. Учасники Збору «доклали
багато зусиль для можливо точного й всебічного опрацювання ідейних,
політичних і тактичних засад боротьби та вперше виклали для широкого
загалу членства генеральні лінії стратегії революції й переходового етапу
закріплювання української державности» [42, c.4]. Вказуючи на головні
ідеологічні й політичні принципи українського націоналізму, які,
природно, ОУН прагла привнести й у засади нової Української держави,
рішенням Збору зазначалося, що український націоналізм «відкидає
6

У ньому прийняли участь майже 200 делегатів, які працювали на
пленарних засіданнях та у складі 15 комісій: 1) ідеологічній і становища в
Україні та в СРСР; 2) стратегії революції; 3) переходового етапу; 4)
програмовій; 5) внутрішньої політики; 6) устроєвій; 7) зовнішньої політики; 8)
завдань ОУН на сучасному етапі; 9) інформативно#пропагандивній; 10)
юнацтва і молоді; 11) фінансово#господарських справ; 12) служби безпеки;
13) верифікаційній; 14) номінаційній; 15) головній, до якої входили голови
всіх комісій.
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визиск людини людиною або режимом, визнає право на індивідуальну
творчість і приватну власність, створює можливість вільно
розпоряджатися прибутками власної праці» [42, c. 109–110]. У цих
засадах яскраво простежується певний вплив на ідеологію ОУН (р)
націонал#консервативних ідей, які з часом корегували й трансформували
початкову ідеологію ОУН першої половини ХХ ст.
Новий голова ОУН Я. Стецько згодом писав, що Організація стоїть
проти високопростірних концепцій, що заперечують національний
принцип організації світу, проти варваризації і повної дехристиянізації
життя Окциденту та імперіальної мілітарної мобілізації економіки тощо
[32, c. 19–21]. У той час провідні члени ОУН (р) вважали, що СРСР
стоїть на порозі свого розпаду, а в УРСР назріває революційно#визвольне
становище і відновлення Української Держави досить скоро мало б
настати у процесі розгортання революційно#збройного в Україні. У цей
революційний період здобуття і початкового закріплення Української
держави, з ініціативи та в оперті на політичне керівництво зриву та його
збройні сили, було б створено Українське Революційно#Державне
Правління (УДП) та Територіальні Управління – свого роду тимчасовий
воєнно#політичний уряд, від якого залежала би уся повнота влади «до
закінчення визвольної війни проти Росії і проти всіх інших можливих
агресорів України» [42, c. 133].
Передбачалося, що УДП видасть розпорядження, у якому узаконить
попередні («доосновні») зміни тогочасного окупаційного державно#
політичного, соціально#економічного та культурно#церковного ладу.
Зміни ці впроваджуватимуться в життя безпосередньо з хвилини
перебрання влади, твореної знизу на місцях. З перших же днів визвольної
революції мають бути закладені й підвалини під новий економічний
порядок, спертий на господарській ініціативі, вільному ринковому
господарстві при гармонійній співпраці і взаємодоповнюванні трьох
секторів народного господарства – приватного, громадського і
державного, з перевагою приватного. Будуть застосовані зусилля для
стабілізації цін і заробітної платні, а також заходи щодо поборювання
спроб підірвати господарство України. Як тільки дозволять обставини,
УДП мав негайно змінити грошову систему, а державний валютний фонд
буде творений на базі існуючих багатств України і праці її громадян.
Територіальні Управління повинні будуть запровадити земельну
реформу через суцільну деколективізацію, переведення землі у приватну
власність хліборобів, у визначених межах мінімуму і максимуму,
враховуючи врожайність землі, характер господарства, величину родини
тощо. Існуючі на той час технічні засоби мали би бути спільно
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використовувані в переходовому часі для засіву і збору всього врожаю.
Кожна родина мала бути забезпечена харчовими продуктами відповідно до
кількості її членів. Національна Конституанта повинна була б впровадити
кінцеві корективи до земельної реформи (розмір земельного фонду,
фахових дослідних господарств, забезпечення переселенців#хліборобів,
родин біженців тощо) та затвердити впроваджуваний революційним
порядком процес деколективізації. Усе це мало б бути втілено в життя
після вивчення проблеми кваліфікованою державною Комісією, спільно з
органами місцевого самоуправління і речниками хліборобів#власників.
В ОУН сподівалися, що деколективізоване сільське господарство й
утворені висококваліфіковані господарі#власники забезпечать не лише
сільськогосподарськими продуктами населення, а й створять в
майбутньому великі експортові можливості. Реорганізації підлягала б і
промисловість. З цією метою Територіальні Управління, спільно з
представниками робітництва, мали встановити нове керівництво
фабриками і заводами й здійснити реорганізацію системи праці та
продукції, з огляду на різновид власності відповідно до проектованої
доосновної перебудови цієї галузі народного господарства на нових
засадах. УДПравління і ТерУправління мусіли би подбати і про розбудову
торговельної системи на базі приватної, кооперативної чи спілкової
власності, яка забезпечувала б збут і розподіл сільськогосподарської та
промислової продукції. На них покладалося й налагодження та нормальне
функціонування шляхів комунікації і засобів зв’язку [42, c. 139–142].
У своєму проекті майбутньої моделі Української держави ОУН(р)
зазначала, що, перш за все, великі й різноманітні багатства України дають
їй всі підстави бути окремою національно#економічною одиницею, вийти з
системи задоволення інтересів російського імперіалізму, бути основою
сили, зростання й могутності української нації в Українській Самостійній
Соборній Державі й стати важливим фактором у міжнародних
економічних зносинах. Ця господарська система мала би виростати з
духовости і соціальності та господарських притаманностей українського
народу, враховувати психологічні властивості українців та їхні соціальні
традиції, а також і переймати досвід передових у господарському розвитку
народів світу. Комуністична ж і капіталістична системи, як протинародні,
за переконанням ОУН(р), мали би бути повністю відкинені в майбутній
Українській державі [3, c. 53–80].
Утім, в основі організації народного господарства Української держави
мала стати умасована приватна власність на засоби продукції та
найширша господарська ініціатива в виробництві продукції та її розподіл
на засаді економічної та соціальної справедливості. В основі ж
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господарської політики уряду стоятиме засада, що здоровий всебічний
розвиток української нації вимагає усунення виключної монополії держави
в економічному житті. Державні чинники мали лише створювати
передумови для розвитку особистої ініціативи і підприємництва.
Основним регулятором у господарському житті мали бути ринкові
відносини, а не єдиний централізований план і єдине центральне
управління народним господарством. За державою планувалося
забезпечити власність лише на такі засоби виробництва і складники
народного господарства, які мали загальнонаціональне значення і
удержавлення яких виправдалось відповідним досвідом [42, c. 153–155].
Дещо пізніше Я. Стецько зауважував, що його Організація відкидає
ліберал#капіталізм у господарстві, позаяк вважає його за культ
безвідповідальності й необмеженої вільної гри, що є, за його словами,
історичним пережитком… «Забезпечення за державою власности на
необхідні засоби виробництва, чого вимагатиме загальнонаціональне
добро і що диктуватиме раціональність самого життя… Розбудова
кооперативних та інших добровільних спільних форм організації
означеного роду продукції та збуту; органічна плановість у межах
респектування основних індивідуальних стимулів творчости та
загальнаціонального добра. В цілому господарстві визнається домінантну
ролю принципу різного роду приватної власности, респектування
принципу праці, як шляху до її (власности) набуття, права дідичности, але
елімінується будь#які форми визиску; елімінація визиску і елементи
власної праці мають бути в основі кожної іншої, а не тільки приватної
власности» [32, c. 43–44], – резюмував Я. Стецько.
Тож економічна політика в Українській державі мала би розвиватися
на таких засадах: 1) приватно#індивідуальна, кооперативна, громадська і
державна власність на засоби виробництва; 2) приватна ініціатива і право
на зиск, проте без визиску людини державою чи людини людиною;
3) регулювання капіталовкладень у найважливіші сектори народного
господарства і недопускання надмірної акумуляції капіталів і засобів
продукції в одних руках та творення трестів і картелів; 4) гармонійна
співпраця всіх продуктивних верств як заперечення принципу класової
боротьби; 5) суцільна деколективізація сільського господарства і
встановлення приватної власності на землю; 6) співвласництво
робітництва і технічного персоналу на означені, до того удержавлені,
засоби виробництва та творення нових підприємств на засаді спеціальних
акцій (паїв); 7) відокремлення професійних спілок від держави і
забезпечення за робітництвом права на страйк у рамках, передбачених
законом; 8) інтенсивні торговельні взаємини з закордоном; 9) державний
48

контроль над банковою і кредитовою системами; 10) податкова політика,
окрім бюджетної функції, матиме за завдання регулювати розподіл
національного прибутку й, тим самим, елімінувати визиск; 11) питання
іноземних інвестицій вирішуватиме центральний уряд [42, c. 155–156].
Промисловість України, на базі її природних багатств, визначатиме
чільне місце держави в міжнародній співпраці та надаватиме їй великого
оборонного значення. Початкова стадія реорганізації промисловості мала
відбуватися в спектрі доцільного розміщення промислових осередків, її
всебічної розбудови, гармонізації між її окремими галузями та перебудови
шляхів сполучення (згідно з національними інтересами Української
держави). Надра (підземні багатства) України мали стати національно#
державною власністю, а ліси і води – державною, громадською або, у
визначених межах, приватною. До державної, державно#громадської та
громадської власності належали би важка промисловість, енергетика і
транспорт загальнонаціонального значення, а саме залізничний, водний та
повітряний. Легка промисловість, виробництво товарів широкого вжитку,
ремесло, окремо визначені роди транспорту та енергетики, як і сектор
особистих послуг, мусили би опиратися на приватну власність:
індивідуальну, спілкову і кооперативну, які мали стимулюватися
державою [42, c. 157–158].
Торгівля в майбутній Українській державі мала розвиватися у
напрямкові найповнішого задоволення потреб усіх прошарків населення і
бути додатковим фактором у гармонізації окремих галузей народного
господарства, а зовнішня торгівля – забезпечувати збут товарних
надлишків українського виробництва, імпорт необхідної чужоземної
продукції тощо. Торговельні підприємства належали б до приватної,
кооперативної та спілкової форм власності. Торгівлю із закордоном мала
стимулювати, регулювати і контролювати держава.
Державний банк України, як емісійний банк, мав би за завдання регу#
лювати й контролювати усю банківську систему. У державі було б допу#
щено розбудову загальних і спеціальних банків приватного, спілкового та
громадського характеру. Було би запроваджено повноцінну валюту як
основу здорової фінансової системи. Державний бюджет фінансував би
державні витрати через одержання прибутків з державного майна,
підприємств, посередніх і безпосередніх (прямих і непрямих) податків.
Податкова система – прогресивного характеру. Окрім прогресивного
податку, мало бути встановлено й систему податкових пільг для
економічно слабших підприємств і для тих підприємств, що робили би
капіталовкладення у засоби виробництва чи у розвиток установ соціальної
опіки. Передбачалося також, що в початковій стадії активізації народного
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господарства у відновленій Українській державі сприятиме повне
зосередження державних фінансових засобів на інвестиціях у ключові
його галузі, розбудові яких через приватну ініціативу сприятиме держава.
Іноземні капіталовкладення в Україні та вітчизняні інвестиції за кордоном
мали бути контрольовані й регульовані державою [42, c. 158–160].
ОУН(р) цілком прозоро сподівалася, що УССД в перспективі оволодіє
атомними технологіями та атомною зброєю. І саме незалежна Україна
буде відігравати провідну роль у світовому процесі розгортання
національно#визвольних рухів та має стати вагомим світовим гравцем у
часи, коли розвиток міжнародних відносин «сприятиме у ще більшій мірі
поліцентралізації і фраґментаризації політичних, воєнних і господарських
бльоків, що уможливить творення нових силових центрів» [42, c. 172].
Загалом ОУН(р) у своїх державотворчих устремліннях виступала за
індивідуальну, кооперативну та громадсько#державну власність на засоби
виробництва і торгівлю, проти колективізму в сільському господарстві і
державного капіталізму [32, c. 42].
На IV Великому зборі ОУН у 1968 р. програмні настанови 1943 р.
(разом з поправками від 1950 p.), з яких фактично почався відхід
бандерівської ОУН від тоталітарної концепції попередніх років і дрейфу до
«народовладної теорії», було піддано остаточній та кардинальній зміні.
Модель майбутньої Української держави, розроблена ідеологами й
провідниками ОУН(р) й прийнята на її IV Великому зборі 1968 р., стала
базовою для державницького бачення та ідеологічних засад Організації на
довгих майже чверть століття аж до часів початку розвалу СРСР та
відновлення Україною своєї незалежності. Усі подальші теоретико#
ідеологічні постанови та засади ОУН(р) чи її провідництва були
безпосередньо базовані на відповідних Постановах IV Великого збору, як
і, зокрема, робота й рішення V#го (осінь 1974 р.) [28, c. VI–VII, 149] та
VI#го (осінь 1981 р.) [21, c. 15] Великих зборів ОУН.
Її зміст свідчить про тривалий шлях трансформації та модернізації
державницької ідеології та бачення майбутньої самостійної України
бандерівською ОУН, у тому числі і в сфері економіки. Як видно з моделі
майбутньої Української держави, виробленої IV Великим збором у 1968 р.
і яка залишалася практично незмінною у програмових засадах ОУН(р) у
подальші понад двадцять років, у 60–80#х рр. ХХ ст. на її соціально#
економічну теорію держави істотно вплинули досвід соціальних реформ
К. Етліу у Великобританії та тривалої політики подальших урядів
британських лейбористів («лейбористський соціалізм») та наслідки
соціал#демократичних реформ у Швеції («шведський соціалізм»). У
світоглядному та політичному ж контексті ідеологія націоналізму ОУН(р)
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зазнала націонал#консервативних впливів, а її державницька теорія –
ознак західних демократій.
Цілком очевидно, що ця державна модель була сконструйована тоді у
своїй фундаментальній (основоположній) формі, а натомість термінологія,
певні деталі та окремі нюанси мали би ще обговорюватися й очікували
своєї конкретизації (вочевидь з огляду на практичні уроки й фактичну
дійсність під час та в процесі безпосереднього втілення її в життя вже
безпосередньо в Україні). Головним на той час було висловити
громадянству загальне бачення бандерівською ОУН держави та її
економічного ладу, викорінити з неї лібералістичний та соціалістично#
комуністичний «баласт» і представити власне загальну концепцію
майбутньої Української Самостійної Соборної Держави.
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(м. Київ)

СТАНОВЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
(НА ПІДСТАВІ ВИДАННЯ ОУН «РОЗБУДОВА НАЦІЇ»)
У публікації розглядаються соціально(економічні питання в часи
становлення та формування ідеології українського націоналізму в
першій третині ХХ ст. У центрі уваги дослідження публікації на
економічну та соціальну тематику на шпальтах офіційного
видання Організації українських націоналістів (ОУН) «Розбудова
нації».
Ключові слова: економіка, український націоналізм, Організація
українських націоналістів (ОУН), часопис «Розбудова нації».
У сьогоднішніх реаліях непростої економічної ситуації в українській
державі та соціального розшарування українського суспільства для
успішного розвитку національної економіки чимало експертів говорять
про втілення ідей та практик економічного націоналізму. Тому цікавим
видається аналіз витоків соціально#економічної проблематики в ідеології
українського націоналізму.
У цій короткій розвідці спробуємо проаналізувати соціально#
економічні питання в ідейних засадах організованого українського
націоналізму на етапі його становлення у першій третині ХХ ст. Увагу
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спрямуємо на огляд соціально#економічної проблематики на шпальтах
видання «Розбудова нації», що було центральним виданням об’єднаної
націоналістичної структури Організації українських націоналістів (ОУН).
З числа останніх публікацій на зазначену вище тематику варто від#
значити ґрунтовні праці Володимира Панченка [1] та Петра Долганова [2].
Серед досліджень, які побіжно описують проблему, можемо згадати
роботи Георгія Касьянова, Марії Мандрик, Петра Мірчука, Анатолія
Русначенка, Степана Злупка.
З часу становлення організованого українського націоналізму
соціальні питання та економічна проблематика займали не останні
позиції. Так, вже у програмових тезах першої націоналістичної структури
на українських землях «Братство тарасівців» наприкінці ХІХ ст. увага
приділялась економічному та соціальному питанням. Тарасівці
наголошували: «Але не можемо ми занехаяти й справ економічних...
Проте дбатимемо по змозі про добробут народний, знаючи й повсякчас
пам’ятаючи, що тільки матеріально забезпечений нарід може добре дбати
про національно#просвітні цілі» [3, с. 24]. «В справах соціально#
економічних працюватимемо в дусі такого ладу, в якому немає місця ні
панови, ні мужикові, ні визискувачеві, ні визискуваному, а є місце
ціловкраїнській національній родині, що складається з рівних поміж себе
правом… національно свідомих братів працівників» [3, с. 25].
Після поразки Перших визвольних змагань та творення
організованого українського націоналізму у 1920#х рр. в різних
середовищах дискутувалися ідейні та програмові питання новоствореної
ідеології, зокрема, чимало уваги присвячувалося й соціально#економічній
сфері. Найяскравіше це спостерігалося у діяльності Української
військової організації (УВО), а згодом ОУН. Значний вплив мала й
публіцистична діяльність одного з ідеологів націоналізму Дмитра Донцова.
Платформовим виданням ОУН став часопис «Розбудова нації».
Журнал почав виходити у 1928 р. як офіціоз Проводу українських
націоналістів, а згодом як центральне видання ОУН. «Розбудова нації»
був доволі об’ємним аналітичним виданням, на сторінках якого редакція та
дописувачі намагалися широко та фахово викласти різноманітні теми. На
його сторінках висвітлювалися ідейні засади, програмові тези організації,
найактуальніші питання, які могли бути корисними для українського
національно#визвольного руху. Увагу редакція приділяла й економічно#
соціальній проблематиці. Інформація про редакційний склад і видавців
була вміщена на сторінках журналу, подано також поштову адресу, адресу
«Помешкання Редакції та Адміністрації» і реквізити банку, куди потрібно
переказувати гроші за журнал або на допомогу ПУНу. Серед дописувачів
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були Дмитро Андрієвський, Юліян Вассиян, Остап Грицай, Микола
Капустянський, Євген Коновалець, 3енон Кузеля, Макар Кушнір, Павло
Макаренко, Олександр Мицюк, Михайло Омелянович#Павленко, Євген
Онацький та інші [4]. Водночас частина авторів видання змушена була
підписуватися псевдонімами, аби не наражатися на переслідування.
«Розбудову нації» видавав М. Сціборський та «абсоль. У. Г. А. в
Подєбрадах». Часопис редагувала «Колегія». Одне число журналу мало
близько 30–60 сторінок. Дослідник В. Пастушина доводить, що
«Розбудова нації» за формою – журнал, а підшивка за рік мала вигляд
книжки [5, с. 353].
Позаяк українські землі були окуповані та перебували в фактичній
колоніальній залежності від метрополій, у низці номерів видання було
вміщено матеріал, присвячений аналізу економічного розвитку країн, які
перебували в напівколоніальному статусі чи колоніальній залежності [6].
Насамперед звернено увагу на азійсько#африканський регіон та боротьбу
місцевих національно#визвольних рухів (єгипетський, індійський,
китайський тощо) за свою національно#господарську незалежність, що
могло слугувати прикладом для українського визвольного руху [6].
Не було залишено поза увагою й огляд розвитку та тенденцій світової
економіки [6; 7]. Цій тематиці було присвячено окрему рубрику, автор
якої підписувався псевдонімом Економіст. На шпальтах часопису також
було висвітлено економічну ситуацію в європейських країнах. Так, в одній
із публікацій наголошується, що за своїми якостями майбутня українська
держава може стати на рівні з Францією і розвиватися як промислово#
аграрна країна [9]. В іншій публікації йдеться, що Україна не може
повністю розкрити свій господарський потенціал, бо землі окуповані і
немає власної національної держави. Порівнюється потенціал соборної
України з США, Францією, Німеччиною. Наголошується на величезних
потенціальних можливостях різних галузей господарства – металургії,
вугледобувної, лісообробної, аграрної тощо – у разі об’єднання
українських земель в кордонах однієї національної держави [10].
Осібно видання торкнулося висвітлення проблеми світової економічної
кризи та капіталістичного ладу [11].
Практично у кожному номері аналізувалася загальна ситуація в
радянській Україні, у тому числі й у соціально#економічній сфері [11]. Цю
проблематику в окремій рубриці висвітлював дописувач під псевдо Vigilax
[13; 14].
Тематики змін в СРСР торкалися й інші автори видання. Так, В. Богуш
описав загальне економічне становище Радянського Союзу [15], інж.
М. Литвицький описує процес визиску українського селянства новою
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більшовицькою владою [15]. Досліджуються недоліки в системі народного
господарства Радянського Союзу, нарощення промислового потенціалу та
підготовка більшовиків до війни, що є загрозою для цілої Європи [17].
Проблематиці життя українського селянства в підрадянській Україні, його
визиск совєтською владою, зокрема примусове вилучення хліба,
присвячено низку статей авторства «Інж. др. С. Володимирів» [18; 19;
20]. Аналізуються й результати першої совєтської п’ятирічки [21].
Окрему увагу було спрямовано на аналіз ваги українського
промислового потенціалу, ресурсів, населення у розвитку країн#сусідів,
насамперед Росії та Польщі. Підкреслено, що російські та польські
імперіалісти зізнаються, що без українських та білоруських земель ці
держави не зможуть існувати. А мир у Східній Європі буде тоді, коли всі
нації здобудуть власну національну державу, насамперед – українська
[22; 23].
Коротко описано й вплив польської окупаційної адміністрації на
економіку українських земель. Зокрема, вміщено передрук дослідження
доктора Романа Зубика про кількість польських переселенців#колоністів
на українські землі впродовж 1920#х рр. та наділення їх значними
земельними наділами, що призводило до посилення польсько#
українського протистояння [24].
Низка публікацій присвячена промисловим потужностям українських
земель. Наголошується на необхідності розвитку промислового потенці#
алу у майбутній незалежній українській державі. Адже сильна промисло#
вість дозволяє впливати і на міжнародну геополітику. Лише національна
держава дозволить максимально розвинути промисловий потенціал
країни, а зусилля усіх окупаційних властей зосереджені насамперед на
визиску українських ресурсів [24]. На думку авторів видання, крім суто
хліборобської, «Українська Держава має подбати про упромисловлення
країни, опираючи розбудову промисловости на співпраці держави,
промислових асоціяцій та поодиноких осіб» [24, с. 142; 26].
Наголошується, що закордонний капітал прийде в самостійну
українську державу, незважаючи на частковий державний контроль у
промисловості. А участь американського капіталу є більш бажаною, аніж
європейського [27; 28; 29].
Цілий ряд публікацій присвячено ролі єврейського етносу в розвитку
економіки Російської імперії, зокрема на території українських етнічних
земель [30; 31; 32; 33].
Після створення ОУН окрема увага приділялася висвітленню
програмних засад нової структури та баченню розвитку майбутньої
самостійної української держави. Так, у статті «Від Конґресу Українських
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Націоналістів» наголошувалося на розвитку усіх галузей народного
господарства, що гарантується право приватної власності, «вивласнення
поміщицьких земель без викупу», підтримка державою сільськогоспо#
дарської діяльності та середнього селянського господарства, сільсько#
господарської кооперації; що у промисловості буде підтримуватися
приватне підприємництво, у державній власності перебуватимуть
підприємства стратегічні чи державної ваги. Єдиний рівномірний і
поступовий податок забезпечуватиме фінансування країни. Гарантувалися
8#годинний робочий день і соціальне забезпечення населення [34, с. 1–3].
Вагу економічної проблематики в ідеології націоналізму засвідчує і
кількість підготовлених рефератів на сам установчий Конгрес. Серед них
наступні: В. Богуш. Економічні взаємовідносини поміж Україною та
Росією в С.С.С.Р; О. Бойдуник. Уваги до економічної політики України;
інж. Л. Костарів. Промислова політика України; В. Мартинець. Соціяльна
політика України; доц. Моралевич. Фінансова політика України;
М. Сціборський. Аґрарна політика України; М. Сціборський. Торговельна
політика України [34, с. 62].
Низка центральних статей «Розбудови нації», авторства чільних діячів
ОУН, були спрямовані на висвітлення ідейних та програмових засад
новоствореної організації та ідеології націоналізму. Так, одна з статей
М. Сціборського була присвячена вирішенню аграрної проблеми у
баченні українського націоналізму [34]. У ній наголошувалося на праві
приватної власності на землю та на тому, що саме заможний селянин має
стати основою українського суспільства.
Інша стаття, авторства З. Пеленського, розкривала націоналістичне
бачення соціальної сфери [36].
Попри мілітарне спрямування основних матеріалів, соціально#
економічному та національному становищу українців у складі Польщі
присвячено низку статей у виданні організації#попередниці УВО «Сурма».
Так, приміром, у одному з номерів газети наголошувалось, що на Волині
відбувається закриття українських шкіл, а надання землі польським
колоністам та осадникам призводить до антипольських виступів [37]. А у
1933 р. в рамках «антитютюнової» та «антиалкогольної» кампаній ОУН у
цьому виданні опублікувало окрему статтю, що пояснювала та
обґрунтовувала дії та заклики ОУН не купувати товарів, що є монополією
польської держави, а кошти від продажу останніх використовуються на
утримання окупаційної адміністрації [38].
На сторінках «Розбудови нації» окремо наголошувалося, що
«український націоналізм є національним і соціяльним визвольним
рухом» [39, с. 13].
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Також увага акцентувалася на тому, що українська політика в
соціальній та економічній сферах має спиратися на селянський клас, який
становить основу українського суспільства. Українська національна
революція буде революцією соціально поневолених українських мас проти
чужих експлуататорів. Одним з елементів визиску українського села є
колонізація українських земель поляками та державна підтримка
польського елементу [39].
Таким чином, з часу становлення ідеології українського націоналізму
соціально#економічні питання відігравали значну роль в її програмових
засадах. Націоналісти першої половини ХХ ст. активно аналізували
європейський та світовий економічний розвиток, переваги та недоліки
економічних систем різних країн. Водночас упродовж 1920–1930#х рр.
розробляється економічна платформа організованого українського
націоналізму. Певним каталізатором цього процесу стало створення
Організації українських націоналістів. Чільні діячі ОУН напрацювали
окремий ідейно#програмовий соціально#економічний блок українського
націоналізму, використовуючи напрацювання попередників та сучасників.
Однією з центральних платформ поширення інформації про ідеї та
практики українського націоналізму став часопис «Розбудова нації». Саме
у міжвоєнний час було створено моделі розвитку української економічної
системи та соціальної сфери. А в часи Другої світової війни відбулися
спроби практичного втілення економічних принципів ОУН та українського
націоналізму в життя.
Досвід українських націоналістів та теоретичний доробок того часу
варто вивчати сьогодні. Ці ідеї та практики в модернізованому варіанті
можуть бути корисними у створенні моделі сучасної української економіки
та соціальної сфери.
Література:
1. Панченко Володимир. Держава біля керма: теорія та практика
українського економічного націоналізму (XX – початку XXI ст.): монографія.
– Дніпро: Герда, – 2017. 340 с.
2. Долганов Петро. «Свій до свого по своє»: соціально#економічний
вимір націотворчих стратегій українців у міжвоєнній Польщі. – Рівне:
Волинські обереги. – 232 с.
3. Програмові засади Братства Тарасівців. Proffesion de foi молодих
українців. Українська суспільно#політична думка в 20 столітті. Документи і
матеріали. Т. І / упор. Т. Гунчак і Р. Сольчаник. // Сучасність, – 1983. –
С. 19–25.
4. Лернатович В. “Розбудова нації”: ідеологічні уроки державо#
творення. // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія
Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 207–212.

59

5. Пастушина Василь. Структурно#тематичні особливості журналів
«Сурма» та «Розбудова нації» // Електронний ресурс. Режим доступу:
file:///D:/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0
%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ZPNDZP_2012_2
_33%20(1).pdf.
6. Огляд
господарського
життя
країн
колоніяльних
та
напівколоніальних. // Розбудова нації. – 1929. – Жовтень–листопад. –
Ч. 10–11 (22–23). – Прага. – Річник ІІ. – С. 368–374.
7. Огляд світового господарства. // Розбудова нації. – 1929. –
Січень–лютий. – Ч. 1–2 (13–14). – Прага. – Річник ІІ. – С. 50–56;
8. Огляд світового господарства. // Розбудова нації. – 1929. –
Березень–квітень. – Ч. 3–4 (15–16). – Прага. – Річник ІІ. – С. 121–126.
9. Огляд господарського життя Европи. // Розбудова нації. – 1929. –
Червень–липень. – Ч. 6–7 (18–19). – Прага. – Річник ІІ. – С. 236–244.
10. В. Богуш. Роля України у світовім господарстві. // Розбудова нації.
– 1930. – Січень–лютень. – Ч. 1–2 (25–26). – Прага. – Річник ІІІ. –
С. 11–15.
11. Інж. М.Орґанський. Декілька думок про капіталізм та сучасну кризу.
// Розбудова нації. – 1932. – Листопад–грудень. – Ч. 11–12 (58–59). –
Прага. – Річник V. – С. 291–295.
12. На РадянськійУкраїні. Боротьба за економічне усамостійнення.
Хроніка. // Розбудова нації. – 1928. – Червень. – Ч. 6. – Прага. – С. 245–247.
13. Огляд господарського життя совітського Союзу. // Розбудова нації.
– 1929. – Грудень. – Ч. 12 (24). – Прага. – Річник ІІ. – С. 418–424.
14. На Радянській Україні. Боротьба за економічне усамостійнення. //
Розбудова нації. – 1928. – Липень–серпень. – Ч.7–8. – Прага. – С. 301–304.
15. В. Богуш (Харків). Загальне економічне положення СССР. //
Розбудова нації. – 1928. – Грудень. – Ч. 12. – Прага. – С. 425–429.
16. Інж. М. Литвицький. До характеристики умов селянськогого
сподарювання на Радянській Україні. // Розбудова нації. – 1928. –
Жовтень–листопад. – Ч. 1011. – Прага. – С. 373–377.
17. В. Богуш. Шляхи розбудови народного господарства совітського
Союзу. // Розбудова нації. – 1930. – Липень–серпень. – Ч. 78 (31–32). –
Прага. – Річник ІІІ. – С. 187–195.
18. Інж. Др.С. Володимирів. Економічне становище селянства України.
// Розбудова нації. – 1932. – Березень–квітень. – Ч. 34 (50–51). – Прага.
– Річник V. – С. 62–70.
19. Інж. Др. Володимирів. Селянство на Радянській Україні. //
Розбудова нації. – 1932. – Травень–Червень. – Ч. 5–6 (52–53). – Прага. –
– Річник V. – С. 110–117.
20. Інж. Др. С. Володимирів. Боротьба за хліб на Радянській Україні. //
Розбудова нації. – 1932. – Липень–серпень. – Ч. 78 (54–55). – Прага. –
Річник V. – С. 177–185.
21. Б. Дніпрянський. Перша совітська п’ятирічка. // Розбудова нації. –
1933. – Березень–квітень. – Ч. 34 (62–63). – Прага. – Річник VІ. – С. 65–70.
22. В. Богуш. Питання господарської самовистачальности Польщі, Росії
та України. // Розбудова нації. – 1929. – Червень–липень. – Ч. 67 (18–
19). – Прага. – Річник ІІ. – С. 196–205.

60

23. В. Богуш. Питання господарської самовистачальности Польщі, Росії
та України. // Розбудова нації. – 1929. – Серпень–вересень. – Ч. 89 (20–
21). – Прага. – Річник ІІ. – С. 258–262.
24. Д#р Роман Зубик. Польська кольонізяція і парцеляція на українських
землях. // Розбудова нації. – 1931. – Листопад–грудень. – Ч. 11–12 (46–
47). – Прага. – Річник ІV. – С. 265–276 (передрук з львівської
«Кооперативної Республіки», березень, 1931 р.).
25. Інж. Л. Костарів. Проблєми української промислової політики. //
Розбудова нації. – 1929. – Травень. – Ч. 5 (17). – Прага. – Річник ІІ. –
С. 137–142.
26. На Радянській Україні. Упромисловлення України та аграрне
перенаселення і безробіття. // Розбудова нації. – 1929. – Травень. – Ч. 5
(17). – Прага. – Річник ІІ. – С. 178–181.
27. Інж. Л. Костарів. Упромисловлення України. // Розбудова нації. –
1929. – Червень–липень. – Ч. 6–7 (18–19). – Прага. – Річник ІІ. –
С. 191–195. Др. Володимирів та інж. Г.П. Промисловість України. //
Розбудова нації. – 1931. – Вересень–жовтень. – Ч. 9–10 (44–45). –
Прага. – Річник ІV. – С. 238–241.
28. Др. Володимирів та інж. Г.П. Промисловість України. // Розбудова
нації. – 1931. – Листопад–грудень. – Ч. 11–12 (46–47). – Прага. –
Річник ІV. – С. 296–300.
29. Др. Володимирів та інж. Г.П. Промисловість України. // Розбудова
нації. – 1932. – Січень–лютень. – Ч. 12 (48–49). – Прага. – Річник V. –
С. 25–29.
30. Проф.О. Мицюк. Жидівська економіка за доби лібералізму (1858–
1881). // Розбудова нації. – 1931. – Вересень–жовтень. – Ч. 9–10 (44–
45). – Прага. – Річник ІV. – С. 218–230.
31. Проф.О. Мицюк. Жидівська економіка на Україні за доби реакції
(1882–1917). // Розбудова нації. – 1932. – Січень–лютий. – Ч. 12 (48–
49). – Прага. – Річник V. – С. 13–25.
32. Проф.О. Мицюк. Жидівська економіка на Україні за доби реакції
(1882–1917). // Розбудова нації. – 1932. – Березень–квітень. – Ч. 34
(50–51). – Прага. – Річник V. – С. 75–86.
33. Проф.О. Мицюк. Жидівська економіка на Україні за доби реакції
(1882–1917). // Розбудова нації. – 1932. – Травень–червень. – Ч. 56 (52–
53). – Прага. – Річник V. – С. 118–131.
34. Розбудова нації. – 1929. – Січень–лютий. – Ч. 12 (13–14). – Прага.
– Річник ІІ.
35. Сціборський Микола. До аграрної політики націоналізму. //
Розбудова нації. – 1928. – Вересень. – Ч. 9. – Прага. – С. 332–338.
36. Пеленський Зенон. Ідея української соціяльности. // Розбудова нації.
– 1928. – Жовтень–листопад. – Ч. 10–11. – Прага. – С. 363–371.
37. Гніт поляків соціально#економічний та національно#політичний. –
Сурма. – 1932. – Серпень – вересень. – № 89 (58–59). – С. 1–3.
38. Геть з ляцькими монополями. – Сурма. – 1933. – Травень. – №5
(67). – С. 5.

61

39. О.Б. Соціяльно#економічні проблеми українського націоналізму. //
Розбудова нації. – 1932. – Січень–лютий. – Ч. 1–2 (48–49). – Прага. –
Річник V. – С. 3–13.
The publication deals with socioeconomic issues in the time of
establishment and formation of the ideology of Ukrainian nationalism in the
first third of the twentieth century. The focus of the study is put on economic
and socia lmaterials presented in the official publication of the Organization
of Ukrainian Nationalists (OUN) “Building a Nation”.
Key words: economics, Ukrainian nationalism, the Organization of
Ukrainian Nationalists (OUN), the magazine "Building a Nation".

УДК: 323.31(477)
Михайло Гордієнко
(м. Ірпінь)

УКРАЇНСЬКИЙ ОЛІГАРХАТ ЯК ЧИННИК ДЕВАЛЬВАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті досліджуються економічні проблеми пострадянської
України та їх вплив на державотворчі процеси. Аргументовано, що
ключовим чинником деградації національної економіки є
паразитичний український олігархат. Автор стверджує, що
економічний прогрес напряму корелюється з відновленням
територіальної
цілісності
держави
і
забезпеченням
її
суверенітету. Перемога над московською ордою виборюється не
тільки силою зброї, а й наполегливою працею, щоденними зусиллями
на користь національного добробуту.
Ключові слова: національна економіка, держава, корупція, влада,
суспільство, капітал.

Концептуальні випробування Господь посилає тій спільноті, яку
більше любить і прагне її всебічного вдосконалення. Для українського
етносу таких випробувань було вдосталь – починаючи від варварських
набігів кочових племен часів Київської Русі й закінчуючи путінською
навалою сьогодення. Багато наших співвітчизників поклало свої голови на
вівтар свободи. Нинішнє покоління має гідно продовжувати їхню справу,
якщо хоче створити цивілізовану державу й бути самодостатнім суб’єктом
політичних відносин. Нова генерація українців вже продемонструвала свої
волелюбні устремління. Знаковою подією на користь демократичного
вибору новітньої України стало 30 листопада 2013 року, коли відбувся
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нічим не вмотивований розгін студентської молоді на Майдані
Незалежності. З цього часу Євромайдан трансформувався у Революцію
Гідності, яка не тільки світоглядними рефлексіями, а й жертовними
діями патріотів виводить Україну на орбіту цивілізованої парадигми
буття. Оскільки наші співвітчизники не хочуть миритися з диктатурою, то
стало остаточно зрозуміло: українці можуть існувати лише у вільному
середовищі національної держави або жертовно виборювати свободу і
гідність. Наразі можна констатувати: українська держава відбулася.
Лишається відкритим питання про те, в яких межах буде існувати вільна і
соборна Україна та яким буде формат її політичного устрою й соціального
розвитку.
Атрибути державності потрібно перманентно наповнювати реальним
змістом. Стабільність країни визначають такі субстанції, як
високотехнологічна і конкурентоспроможна економіка, ґрунтовність
ринкових перетворень, оптимізація інвестиційної політики, системна
боротьба з корупцією тощо. Для нинішньої окупованої України
актуальним є такий меседж: ворога можна здолати не лише силою зброї,
а й стабільною економікою, сучасними технологіями, соціальним
капіталом. Матеріальні ресурси були й залишаються провідним чинником
успішності держави. Можна сказати, що економічні преференції
фіксують на скрижалях нації перспективи її буття. Наразі існує великий
запит на дієвий патріотизм, конкретні справи кожного громадянина, які
спрямовані на зміцнення матеріального підґрунтя нації. Треба усвідомити,
що економічний прогрес напряму корелюється з відновленням
територіальної цілісності держави і забезпеченням її суверенітету.
Перемогу над московською ордою треба виборювати наполегливою
працею, щоденними зусиллями на користь не лише власного добробуту, а
й суспільного блага. З цього випливають новітні конотації національної
ідеї, в якій імпліцитно поєднуються історичні традиції та ментальність
нашого народу, військовий вишкіл, праця, талант і капітал. Зазначені
питання будуть предметом подальшого дослідження.
Ключова проблема економічних відносин новітньої України полягає у
домінуванні споживацьких потреб олігархату над національними
інтересами держави. Поняття «олігархія» має давню історію. В широкий
науковий обіг його вводять Платон й Аристотель, характеризуючи ним
різновиди неправильного владарювання. Багато ідей, висловлених
класиками політичної науки ще в античну добу стосовно феномену
олігархії залишаються значущими і для пострадянської України.
Зупинимося на концептуальних моментах, що резонують із сьогоденням.
Зокрема, у праці «Держава» Платон визначає олігархію як «устрій, що
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базується на майновому цензі; при владі стоять там багаті, а бідняки не
беруть участі в управлінні… Потім, спостерігаючи, у чому хто стає кращим,
і змагаючись один з одним, вони уподібнюють до себе і все населення…
Чим більше вони цінять подальше просування по шляху наживи, тим
менше шанують вони доброчесність» [5, с. 335]. Отже, патологія
непомірного збагачення визріває у носіїв влади і потім поширюється в
маси. Спираючись на цю логіку, вектор очищення України від
паразитичного синдрому олігархату має розгортатися згори до низу.
Нагальною потребою часу є оновлення українського істеблішменту, який
повинен ініціювати альтруїстичну, чесну і прозору систему життєвих
цінностей та суспільної етики. На цій основі можлива докорінна
перебудова національної економіки з меркантильного егоїзму
олігархату до національного альтруїзму громадянського суспільства.
Інша вада олігархії, за Платоном, – це складність управління
державою олігархічним режимом. Цей меседж чітко проектується із
античності на сучасну окуповану Україну. Олігархічна держава, стверджує
Платон, «неминуче не буде єдиною, а в ній як би буде дві держави: одна –
бідняків, друга – багатіїв. Хоча вони будуть населяти одну місцевість,
однак стануть виношувати злі наміри один проти одного… Вони, мабуть, не
зможуть вести якусь війну. Адже неминуче вийде так, що олігархи, давши
зброю у руки натовпу, стали б боятися його більше, ніж ворога… Крім
того, вони не бажали б нести витрати на війну, адже тримаються за
гроші» [5, с. 337]. Приведені міркування античного філософа разюче
адекватні українським реаліям. З них можна зробити такі узагальнення:
по(перше, єдиної держави й консолідованої нації в умовах панування
олігархії апріорі досягнути неможливо; по(друге, український
олігархат не зацікавлений здобути перемогу у війні з москалями, адже
на ній він отримує хороші дивіденди. Це засвідчують реалії життя: супроти
ворога піднялися українські добровольці, а не олігархічна верства влади.
Особливість українського олігархату полягає в тому, що він акумулює
свій капітал через корупційні схеми, тіньовий сектор і має
кримінально%кланове походження. Ми визначаємо український
олігархат як паразитичну аномалію на тілі національного організму.
Паразитом є той, хто живиться і процвітає за рахунок праці інших людей.
В українських реаліях склалася згубна тенденція культивування
соціального паразитизму. У цьому контексті В. Рябченко констатує, що
«сучасне українське суспільство системно вражено соціальним
паразитизмом. Це одна з найбільш загрозливих системних соціальних
хвороб, яка несе в собі смертельну небезпеку всьому суспільному
організмові. Системні хвороби неможливо вилікувати локальними
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засобами. Їх можна долати лише шляхом системного оздоровлення всього
організму» [7, с. 177]. Пріоритетом у лікуванні соціального організму,
враженого олігархічним вірусом, має надаватися такому органу, як
економіка. Через поліпшення соціальних стандартів життя народу
мотивується його мобілізація на грандіозні звершення.
Наразі констатуємо той факт, що, приватизувавши інститут держави й
узурпувавши владу, вітчизняний олігархат накопичує свої багатства за
рахунок зубожіння широких верств суспільства. Сучасний політолог
А. Колодій слушно зауважує: «З політологічної точки зору олігархи – це
можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки
для концентрації у своїх руках політичної влади, а політичну владу – для
подальшого збагачення. Сучасні олігархи володіють багатоманітними
суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові
підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ),
політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні
посади, вплив на перших осіб у державі). Завдяки цим ресурсам олігархи
приховують свої надприбутки від оподаткування, значну їх частину
перекачують за кордон, ще іншу – використовують на політичні цілі [3]. З
цього випливає те, що Український олігархат не тільки поширює свій
вплив в сфері економіки та власності, а й має великі амбіції визначати
політичний курс держави, впливати на розподіл влади, контролювати
судові органи, ЗМІ тощо. Якщо владні, судові і медійні ресурси
монополізує олігархат, тоді йому легко прикрити свої незаконні
збагачення і знову накопичувати нові капітали нелегітимним шляхом,
ігноруючи соціальні запити громадян.
У добу перебудови радянський патерналізм з його директивними
методами управління прагнули адаптувати до неокапіталістичного гібрида,
який би поєднував елементи соціалізму й буржуазної системи. Цей
експеримент М. Горбачова із штучної лібералізації радянської системи
закінчився крахом комуністичної імперії. У період трансформації
командно#адміністративної системи на ринкову, коли великий
український бізнес і вищі ешелони влади зрощувалися у єдине ціле,
розпочалося постання українського олігархату, «хрещеним батьком»
якого був Л. Кучма. Другий Президент України разом зі своїм зятем
В. Пінчуком і сьогодні є не тільки олігархами вищого дивізіону, а й
активно інтегровані до владних структур. «Кучмізм» є тотожністю
паразитичного олігархату й уособленням корупційно%кланової системи
влади. За 27 років українці не спромоглися усунути цього монстра, бо не
визріла нова консолідована опозиція. Це завдання на відкладену
перспективу.
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З часів Кучми українська економіка фактично монополізована
олігархічним капіталом Це концептуальний виклик для модерної
української нації. Адже вітчизняний олігархат далекий від цивілізаційно#
правових параметрів буття. Він системно лобіює законодавчу базу під свої
інтереси, прагне уникнути прозорого оподаткування, функціонує у
тіньовому секторі, виводить свої фінансові капітали в офшорні зони тощо.
Тим самим паразитичний олігархат виснажує державу й пригнічує соціум.
Громадський діяч, голова правління Агенції «Спільні зусилля» Р. Рохов
влучно зауважує: «Політик, беручи в олігархів та спонсорів кошти,
відпрацьовує їх, після входження до парламенту… Такий собі «ріал
політік» – хто привів політика до влади, той замовляє йому музику…
Олігархи, місцеві барони та їхні посіпаки вже давно освоїли основи цієї
реальної дорослої політики. Саме тому вони докладають зусиль, щоб
необхідний для них політик прийшов до влади!... Як наслідок, ми живемо в
країні, якою керують люди, що інвестували свої чи «чиїсь» кошти для
потрапляння на посади… А потім із цих же причин, вони думають на своїх
посадах про монетизацію своїх крісел, а не службу громадянам… Звідси у
нас усі проблеми! А не через недолугу Конституцію, як нам намагається
пояснити дехто» [6, с. 8]. Зробимо проміжний висновок: доки
вищезгадані соціальні патології, створені олігархатом, комфортно
існуватимуть на теренах України, доти наша держава приречена бути
на маргінесі цивілізаційного буття.
Ще до прийняття Конституції в Україні склалася така неформальна
колективна угода (суспільний договір): із мовчазної згоди народу влада
грабує ресурси держави у великих масштабах, натомість суспільству
політичний режим дозволяв діяти аналогічно, але на локальному рівні.
Спільною парадигмою як для суспільства, так і для влади стала
корупція. Існує думка, що «олігархічна Україна виникла через те, що її
дали змогу виникнути. Той народ був вдячний олігархам, які дали йому
можливість працювати, щоб заробляти на життя. Адже директивна
економіка раптом і цілком неочікувано для всіх припинила існування.
Люди опинилися в зовсім іншому середовищі, де панували зовсім інші
правила гри. Олігархами ставали ті, хто не розгубився в ситуації
економічного хаосу і навіть спромігся обернути його собі на користь.
Зрозуміло, що для успішної підприємницької діяльності був потрібен
стартовий капітал або міцні зв’язки в коридорах влади. Колективний
портрет перших олігархів складався з людей різного походження. На
першому місці слід поставити представників компартійно#радянської і
комсомольської номенклатури. У цьому досить численному середовищі
перевага була за тими, хто мав підприємницьку жилку і, звичайно,
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везіння. На другому місті опинилися представники здебільшого технічної
інтелігенції, які спромоглися зорієнтуватися в ситуації економічного
колапсу, скористатися новими законами про підприємництво і шпаринами
в них, щоб обійти, за необхідності, законодавство, налагодити корупційні
зв’язки з партією влади і знайти найбільш перспективні горизонти для
бізнесу, особливо у сфері експортно#імпортних операцій. Серед олігархів
були також найбільш успішні підпільні комерсанти, які сформувалися в
тіньовій радянській економіці» [1, с. 233]. Ієрархія українського
олігархату може з часом змінюватися, але його корумпованим схемам
поки нічого не загрожує.
Суровий прагматизм життя показує, що одних намірів і декларацій
побудови суверенної держави замало. Можна знайти хороших політичних
союзників, економічних партнерів, заможних меценатів, але без
мобілізації національного капіталу і продукування якісних товарів та
послуг важко вийти на траєкторію сталого розвитку. Національна
економіка посткомуністичної України тотально контролюється
компрадорською верствою нуворишів, які зацікавлені у збереженні
радянської системи врядування, де конкуренції не існувало, бо держава
контролювала все. Кримінальний бізнес сьогодні, як і в часи планової
економіки, не зацікавлений у постійному вдосконаленні якості продукції за
рахунок технічного оснащення. Для нього головне – якомога більше
збагатитися й уникнути відповідальності.
Після проголошення незалежності Україна мала радикально змінити
тип економічних відносин, а саме трансформувати адміністративно%
командні механізми радянської системи на приватно%ринкові засади
господарювання. Перші кроки у цьому напрямку були зроблені, але не
доведені до логічного завершення. Більшість підприємств, що не мали
оборонно#стратегічного статусу, підлягали роздержавленню. У 1992 році
розпочалася ваучерна приватизація, яка передбачала надання кожному
громадянину спеціального документа, що фіксував його право на частину
державної власності. Потім цей документ можна було обміняти на акції
підприємств, що підлягали приватизації.
Практична реалізація зазначеної парадигми мала привести до
ліквідації монополії держави в усіх сферах економіки, створення
сприятливих
умов
для
розвитку
конкурентного
середовища,
підприємницької діяльності. Однак подальші політичні процеси
розвивалися за іншим алгоритмом. Швидко зорієнтувавшись у ситуації,
радянська номенклатура використала владу для особистого збагачення.
Тому цілком закономірно, що роздержавлені підприємства потрапили до
рук старих партійних чиновників та нового олігархічного бізнесу, а не
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стали чинником розвитку національної економіки. Також перманентна
інфляція сприяла накопиченню великих капіталів. Прірва між вузьким
прошарком олігархату і широкими верствами маргіналів невпинно
поглиблюється.
Прориву до відкритого суспільства Україна не зробила через наявність
двох концептуальних архаїзмів. По%перше, відсутність національно
свідомої еліти, яка не спроможна адекватно реагувати на системні кризи.
Наша псевдоеліта вражена такими патологіями, як меркантилізм,
зрадництво, космополітизм, корумпованість. Вона апріорі неспроможна
акумулювати інтереси нації та взяти на себе відповідальність за долю
держави. По%друге, українське суспільство, яке тривалий час існувало під
пресом держави та свавіллям влади, ще не готове було жити в ринкових
умовах. Більшість людей не орієнтувалася у мінливих перипетіях
законодавства і пасивно спостерігала за кримінально#корупційними
схемами тодішньої номенклатури. У результаті ринкові перетворення
здійснювалися хаотично, вони були позбавлені ґрунтовного наукового
забезпечення і часто йшли всупереч національним інтересам країни.
Пострадянська Україна нагально потребувала швидкої модернізації
основних галузей промисловості для задоволення попиту широкого
споживача. Ця масштабна реструктуризація економіки вимагала значних
капіталовкладень і кваліфікованих спеціалістів. Таких ресурсів після
краху радянської імперії у нашої держави не було, тому попит населення
на якісну продукцію став задовольнятися за рахунок імпорту. Надмірна
експансія імпортної продукції скорочує виробничі потужності держави,
спричиняє відтік робочої сили. Гіршої якості вітчизняні товари не
витримують конкуренції з імпортними. Отже, розвиток вітчизняного
товаровиробника – був і залишається ключовим трендом національної
економіки.
З 1999 року в Україні розпочалася грошова приватизація, яку згодом
почали справедливо називати «прихватизацією». З її допомогою
відбувається концентрація власності в руках купки одіозних людей, які
через корумповані схеми скуповують цінні папери перспективних об’єктів.
Корупційна матриця приватизації дуже проста: рентабельне підприємство
доводили до банкрутства, щоб згодом придбати контрольний пакет акцій
за зниженою ціною. Таким чином формується кримінально%
номенклатурна природа національної економіки й легітимізується
компрадорсько%кланова псевдоеліта. Залишивши комуністичну орбіту,
українці втратили шанс піти європейським шляхом розвитку через
меркантильно%егоїстичні інстинкти хижацького олігархату. Він
підтримував азійську модель соціально#економічних і політичних відносин,
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що базується на жорсткій вертикалі влади, керованій демократії,
корумпованих
схемах
буття.
Існує
багато
пояснень
цього
антидемократичного реверансу пострадянської України. Ми поділяємо
такий підхід: «Колишня вища партійно#державна номенклатура, що
беззастережно домінувала в Україні з 1991 року, привласнивши ідею
суверенізації, повністю зосередилася на розбудові держави «під себе».
Національно#демократичні сили пішли в молодші партнери до колишніх
ідейних ворогів, подарувавши їм свої гасла і значну частку свого
авторитету. Ідея української державності почала зцементовувати
політичну
систему
в
неоетатистському
варіанті,
освячуючи
надбюрократизацію, встановлювати своєрідну монополію на патріотизм і
водночас закономірно втрачати популярність, підтримку «знизу»…
Водночас державотворення в такому загальному, неототалітарному
варіанті пригнічує зачатки демократичних інститутів, загалом творчого
потенціалу нації» [9, с. 317]. Зазначені неототалітарні практики
продовжують існувати й сьогодні. Навіть мобілізація двох майданів і
кремлівська агресія суттєво не позначилися на утилітарно#корисливих
мотивах вітчизняної економіки, яка рухатися по траєкторії деградації.
Формування конкурентного середовища в українській економіці
здійснюється уповільнено тому, що на ринку фігурує не легітимний
власник, а корумпований чиновник, для якого вибивання хабарів є
засобом збагачення. Це підриває національну економку більше, ніж
інфляція грошової одиниці чи масове безробіття. Давно назрілою
проблемою для України є заміна паразитичного олігархату новою
парадигмою сучасної економіки. Мова йде про «економічну модель
постіндустріального (інформаційного) суспільства, яка базується на інших
пріоритетах. Вона виходить із необхідності індивідуалізації діючих в
економічному процесі суб’єктів. Звідси суб’єкт економіки – окрема
людська особистість – набуває статусу персоніфікованої реальності, у
якій органічно поєднуються матеріальні та нематеріальні інтереси.
Індивіди як суб’єкти економічної діяльності вже не протистоять один
одному як атомізовані одиниці – вони взаємодіють між собою в
олюдненому образі. У цій системі відносин особистість навіть за
однакових економічних умов дотримується неоднакових пріоритетів,
диференціює свої вподобання з урахуванням не лише суто економічних, а
соціальних, політичних, ідеологічних, духовних, релігійних, моральних,
етичних та інших позаекономічних спонук» [2, с. 143]. Потрібно додати:
система цінностей вітчизняного виробника має бути пронизана
національним духом, а не космополітичними трендами. Провідне
завдання національної економіки в глобалізованому світі полягає у
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створенні належних умов життя на своїй землі та піклуванні про ощадливе
використання її ресурсів.
Треба відзначити, що необхідність усунення олігархічного атавізму
усвідомлюється й на вищому законодавчому рівні країни. Зокрема,
заступник голови Верховної Ради О. Сироїд стосовно цієї проблеми
висловлює такі міркування: «Олігархія тримається на трьох стовпах:
доступ до бюджету, до правління державними підприємствами і до
природних ресурсів. Потім виводиться капітал, формуються політичні
проекти, залучаються олігархічні медіа. Згодом проходять вибори і
формування уряду. На кожному цьому етапі потрібно створювати
запобіжник, аби розвалювати цю систему» [10, с. 4]. Заступник голови
українського парламенту вважає, що справжня реформа Верховної Ради
– це зміна кланово#олігархічної системи. Для цього український
парламент потрібно формувати без фінансового чи інформаційного
втручання олігархів. Над цим варто працювати системно, із залученням як
політичних діячів, так і громадянського суспільства.
Збереження олігархічної моделі економіки робить Україну
сировинним придатком розвинутих держав та вразливою до зовнішніх
впливів. Альтернативою цьому є політика збалансованого розвитку, що
реалізується на основі інноваційних технологій та людського капіталу.
Розробляючи доктрину економічної стратегії на перспективу до 2030 року,
її автори зазначають: «Можливості майбутнього розвитку України – це
інноваційний стрибок прискореного економічного розвитку на основі
ефективного використання наявного потенціалу людського капіталу та
посилення інноваційної спроможності національної економіки як
невід’ємної складової зміцнення конкурентоспроможності країни… Для
інноваційного стрибка Україні необхідно ідентифікувати можливий
каталізатор і потенційні технології, які можуть бути виведені на
внутрішній і зовнішні ринки, а також створити відповідні інституційні
умови» [8, с. 50#51]. Інноваційна політика несумісна із олігархічною
моделлю
економіки
і
передбачає
трансформацію
парадигми
корпоративного етатизму олігархату до відкритої системи державного
сервісу для громадян.
Підводячи риску, наголосимо на тому, що подальша перспектива
цивілізованого буття української нації лежить у площині вирішення двох
взаємопов’язаних проблем: проведення докорінної реструктуризації
національної економіки і вигнання путінських окупантів з української
землі. Щоб не втратити з такими потугами вистраждану українську
державність, необхідно якомога швидше починати процес деолігархізації
економіки й ротацію політичного класу. Нам вкрай потрібні успішні
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соціально#економічні реформи і нейтралізація «п’ятої колони» Кремля,
що прагне реваншу. За словами сучасного публіциста І. Лосєва, «поки
Україна залишається заручницею олігархів, у нас немає ані сьогодення,
ані майбутнього» [4, с. 26]. Доленосне завдання поточної політики
України – відокремлення бізнесу від влади, що зрослися як сіамські
близнюки. Вони мають таку соціальну девіантність, яку ми називаємо
паразитичним олігархатом. Для ліквідації цієї патології потрібне
хірургічне втручання. Воно може робитися двома шляхами: або на
Майдані, з використанням силових засобів, або процедурним шляхом, за
допомогою кваліфікованого хірурга – харизматичного лідера нації. Новій
генерації українців треба мобілізовувати зусилля, гуртуватися і діяти
адекватно викликам глобалізованого світу. Ми часто зволікали з
рішучими діями і програвали. Цього разу треба діяти на випередження і
бути на висоті в економіці, політиці, дипломатії, щоб зайняти гідне місце в
ієрархії сучасної цивілізації.
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The article deals with the economic problems of post(Soviet Ukraine and
their influence on state(building processes. It is argued that the parasitic
Ukrainian oligarch is a key factor in the degradation of the national
economy. The author argues that economic progress is directly correlated
with the restoration of the territorial integrity of the state and the provision of
its sovereignty. Victory over the Moscow horde fights not only with the force
of arms, but also hard work, everyday efforts in favor of national prosperity.
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Сергій ГУБСЬКИЙ
(м. Київ)

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (20ті – 50ті рр. ХХ ст.)
У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Стаття висвітлює теоретичний розвиток та практичне
впровадження елементів економічного націоналізму в діяльності
українських національно(визвольних політичних партій та рухів у
20(х – 50(х роках ХХ століття в сучасній українській історіографії.
Головна увага звертається на необхідність подальших наукових
досліджень в цій галузі та значення спадщини наших попередників
для сучасних процесів українського державотворення.
Ключові слова: економічний націоналізм, політичні партії,
Україна, боротьба, вітчизняна історіографія, промисловість,
сільське господарство, економічна політика.
Однією з основних цілей історичної науки є комплексне висвітлення
подій минулого та здійснення аналізу їх впливу на сьогодення. Проте не
менш важливим, поряд із розглядом конкретних фактів, є ознайомлення
та дослідження таких речей, як суспільно#політична думка, світоглядні
принципи, соціально#економічні погляди в певних колах, які
безпосередньо впливали на хід історичних подій. Їх висвітлення дозволяє
побачити ті ситуації, в яких відбувались конкретні факти, та зрозуміти їх
причинно#наслідковий зв’язок.
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З відновленням незалежності України в 1991 р. надзвичайно
актуалізувалося питання історичного самоствердження власної держави.
Нові реалії вимагали об’єктивного висвітлення боротьби українців за
свою незалежність. В даному контексті особливе місце зайняло вивчення
явища українського націоналізму. Проте, досліджуючи український
націоналізм, багато істориків зосереджували увагу на його найбільш
радикальних формах боротьби, намагаючись у такий спосіб довести
історичну легітимність української державності. Питанням економічної
складової українського націоналістичного руху до недавнього часу
приділялось недостатньо уваги.
Згодом ситуація змінилась на краще. Дослідження елементів
економічного націоналізму в діяльності українських національно#
політичних сил 20–50#х рр. ХХ ст. вітчизняними істориками перейшли в
реальну площину. Тому висвітлення й аналіз наукових праць сучасної
української історіографії, присвячених вищезазначеній темі стало
актуальним, особливо враховуючи ту складну ситуацію, в якій опинилась
українська держава після російської агресії 2014 р. й, м’яко кажучи,
неефективної соціально#економічної політики сучасних українських
урядів.
Таким чином, мета даної статті полягає у з’ясуванні стану розробки
питань теорії й практики українського націоналізму (20#50#х років ХХ ст.)
сучасними вітчизняними науковцями.
Під економічним націоналізмом ми розуміємо теорію й практику
соціально#економічних відносин, які ґрунтуються на реалізації прагнень
досягнення економічного процвітання шляхом забезпечення національної
незалежності і контролю над економічними ресурсами власних територій,
що досягається завдяки витісненню інших націй з позицій, які вони
займають, методами мирної економічної конкуренції, силових саботажних
та терористичних актів і навіть революційних дій [9, с. 57].
Суть економічного націоналізму полягає в захисті власного
національного виробника з метою дати йому зміцніти й підготуватися до
неминучої у майбутньому світової конкуренції, а потім і утвердитися на
світових ринках. При цьому використовуються такі методи, як
протекціонізм, меркантилізм та інші. Метою використання цих заходів є
створення економічної бази національної держави, а відтак і формування
модерної нації. Економічний націоналізм передбачає політику, в якій
допускається використання елементів класичного капіталізму й принципів
вільного ринку з одного боку, і захисних методів та державного
регулювання окремих сфер господарського життя в інтересах нації з
іншого [19, с. 2–3].
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В Україні ще й сьогодні націоналізм розглядається переважно в одному
ключі, коли виділяється лише одна ідея – право нації на культурний
розвиток та незалежне державне життя. Проте націоналізм за своєю
природою є багатоаспектним. Терміни «економічний націоналізм» і
«націоналізм» опосередковано пов’язані тільки через економіку, тому що
перший, на відміну від другого, безпосередньо не пов’язаний з культурною
та мовною складовими. Як слушно зазначив свого часу відомий
український історик з діаспори Роман Шпорлюк, націоналізм «[…] не
обмежувався рамками культурницької програми чи руху або політичними
питаннями. Він також не зводився лише до програми економічного
розвитку, незалежно від того, де з’являвся чи то в політично незалежних
державах…, чи серед народів, які ще не досягли політичної незалежності.
Націоналізм мав справу з усіма згаданими проблемами […] спільнот –
націй» [27, с. 303–304].
Після поразки української національно#демократичної революції
1917–1921 років територія України була розділена і входила до складу
декількох держав: СРСР (квазідержавне утворення УСРР), Польщі
(Східна Галичина, Західна Волинь і Закерзоння), Чехословаччини
(Закарпаття) і Румунії (Буковина і Південна Бессарабія).
Друга Річ Посполита у своїй політиці стала на шлях встановлення
етностатусної ієрархії доступу до цінностей добробуту, в якій національні
меншини займали останні ряди [9, с. 58]. Це призвело до прагнення всіх
західноукраїнських політичних партій і громадсько#політичних організацій
зупинити польську колонізацію краю. А ідеї соціальної емансипації
бачилися українцями як засобом порятунку від соціально#економічного
гноблення, так і накопичення сил для подальшого продовження
визвольних змагань.
В сучасній вітчизняній історіографії питання ідейно#політичних витоків
і основних причин виникнення українського економічного націоналізму та
намагання впровадити деякі концепти на практиці (20–50#ті рр. ХХ ст.)
висвітлювались фрагментарно та епізодично. Але певних здобутків в цій
царині досягнуто.
Одним із перших почав розглядати ці питання відомий історик
М. Кучерепа, який відзначив, що внаслідок природного (значний
демографічний приріст населення при відсутності змін у господарській
структурі регіону) та суб’єктивних (низькі темпи економічного розвитку,
цілеспрямована економічна політика польської держави) чинників
соціально#економічне становище українців у 1919–1939 рр. значно
погіршилося [15]. Г. Мельник і М. Рожик констатують, що відповідна
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ситуація спонукала їхню національну консолідацію на економічному ґрунті
[17; 23].
Становлення, ідеологію і діяльність тих українських політичних партій,
громадських організацій та рухів, які були носіями ідеології українського
націоналізму та втілювали її в суспільну практику, досліджували
вітчизняні вчені М. Кугутяк [14], В. Туренко [26], І. Дробот [11], І. Васюта
[2], М. Міщук [18].
Окремі аспекти ініціатив кооперативної мережі «Сільського
господаря» (його роль у підвищенні рівня економічної освіти і культури
українців) та антиалкогольного товариства «Відродження» висвітлено в
праці Б. Савчука [24]. Робота кооперації, спрямована на національне
самопосилення і самозахист українців у Польщі, досліджувалась
Т. Вісиною [4] та Л. Дрогомирецькою [12]. Діяльність Союзу українських
купців і промисловців (СУКіП), який поруч із політичними партіями і
кооперацією
виступав
генератором
українського
економічного
націоналізму, вивчалась О. Вербовою [3]. На думку останньої, творення
українського приватного підприємництва було засобом збереження нації
та її захисту від асиміляційної політики Польщі. Роль національного
фактора як одного з каталізаторів соціально#економічної політики Другої
Речі Посполитої висвітлюється в праці С. Бунечка, М. Гона та
О. Постельжука [1]. Авторами розкрито особливості політико#правового
становища національних меншин у Польщі в умовах, коли значна частина
партій титульної нації відкрито вимагала застосування ресурсів держави
титульної нації для задоволення її найактуальніших проблем і всебічно
протегувала реалізації інтересів поляків та ігнорувала прагнення
національних меншин. Різні аспекти економічного фактору в контексті
українсько#єврейських взаємини досліджувались М. Гоном [7].
Велике значення для вивчення передумов виникнення, сутності,
ідейних концептів та реалізації засад українського економічного
націоналізму становлять наукові дослідження П. Долганова [9; 10].
Автор зазначає, що основними причинами політизації українських
економічних прагнень та поширення націоналістичних доктрин стали: а)
низький рівень матеріального достатку серед українців, що актуалізував їх
економічні експектації; б) потреба економічної підтримки культурно#
освітньої сфери; в) символ Батьківщини як імператив до контролю над її
дефіцитними ресурсами; г) досвід національної революції 1917–1921 рр.;
ґ) потреба використання всіх засобів боротьби за вільний національний
розвиток; д) економічна політика Другої Речі Посполитої; е) вплив
європейських тенденцій [9, с. 58].
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Враховуючи бездержавний статус української нації, всі її політичні
функції перекладались на партії. Пошук витоків економічного
націоналізму актуалізує проблему аналізу ідеологій українського
партійного представництва.
П. Долганов зазначає, що Українська народно#трудова партія (УНТП),
Українське національно#демократичне об’єднання (УНДО), Українська
соціалістично#радикальна партія (УСПР), Українська військова
організація (УВО), Організація українських націоналістів (ОУН) і Фронт
національної єдності (ФНЄ) генерували ідеї економічного націоналізму.
Йдеться, зокрема, про прагнення позбавити поляків і євреїв права
володіння землею, витіснити їх з економіки Західної України (УНДО,
УСРП, ОУН, частково – УВО і ФНЄ). Для підготовки боротьби за
незалежність
передбачалося
оволодіти
сферами
торгівлі
та
підприємництва, інтегруватися в міста, підпорядкувати кооперативний рух
ідеям економічного посилення і консолідації (УНТП, УНДО, УСРП,
ФНЄ, ОУН) [10, с. 8].
Першою серед українських партій ідеї економічного націоналізму в
1923 р. сформулювала УНТП. Їх розвинуло УНДО. Основні завдання в
економічній сфері, які висувалися ним, полягали в соціальному звільненні
українців, встановленні їх контролю над торгівлею і підприємництвом
регіону, «здобутті» міст тощо. За умов низької динаміки економічного
розвитку західноукраїнських земель відповідні цілі означали ставку на
витіснення інших націй (переважно євреїв) з посередницької діяльності.
Аналогічні завдання, але в категоричніших формулюваннях, обстоював і
ФНЄ [10, с. 8].
Його виникнення стало наслідком розколу УНДО. Очолював
організацію Д. Паліїв, який свого часу вийшов з УВО, оскільки не поділяв
радикалізму цієї організації, але не зміг знайти себе і в УНДО, бо вважав
цю структуру «зам’якою». Наслідком колишньої належності більшості
членів ФНЄ до середовища національних демократів стало домінування в
їх мисленні рефлексій економічного націоналізму. Це, наголошує
дослідник, сприяло тому, що в діяльності ФНЄ легальні методи
національної боротьби за економічні права домінували над силовими [9,
с. 59]. Головним у ній виступає вектор аграрної політики: «… хліборобство
– це перша основа українського національного господарства». Тому
головною вимогою стає справедливий перерозподіл землі на користь
українських селян [9, с. 59].
Іншим значним напрямком діяльності ФНЄ в економічній сфері,
констатує вчений, стала підтримка руху за освоєння українцями торгово#
промислових професій, що сприяло б формуванню заможних власників.
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Зважаючи на низький промисловий розвиток регіону, дані ініціативи йшли
в напрямку витіснення інших націй, зокрема єврейської, з їхніх
економічних позицій.
Також ФНЄ підтримував рух за українізацію міст шляхом їх інтеграції
в торгово#промислову сферу. Як зазначалося в постанові Конгресу ФНЄ
1936 р., «… друге важне завдання, це організація українського ремесла,
фабричного промислу та торгівлі. Це справа опанування українським
елементом міста» [9, с. 59–60]. Оскільки, враховуючи низький
промисловий розвиток регіону, число робочих місць було незначним, то
згідно з програмою ФНЄ, стратегія українців повинна полягати у
захопленні польсько#єврейських економічних позицій. Капітали на
реалізацію даних планів мала дати кооперація. Тому підтримка
кооперативного руху теж стала об’єктом економічної політики партії.
У зв’язку з необхідністю втілення своїх економічних завдань ФНЄ
ставить питання реорганізації національної освіти відповідно до
господарських потреб.
Розглядаючи діяльність правих політичних сил (УВО, ОУН, ФНЄ),
дослідник наголошує, що їх боротьба за витіснення інонаціонального
елементу з економічної сфери поєднувала силові і легітимні методи [9,
с. 60].
Характеризуючи діяльність центристських і лівоцентристських партій,
репрезентантами напрямків яких були УНДО і УСРП, П. Долганов
зазначає, що ідеологія останньої чітко перепліталась з економічною
сферою, розглядаючи її як ключ до вирішення всіх національних проблем:
«розуміючи, що не може бути національного визволення без здобуття
соціально#економічної незалежності […] закликаємо до організації сил та
праці на […] економічному полі» [9, с. 60]. Вчений констатує, що
дотримуючись даної еволюційної тактики, УСРП розробила стратегічну
економічну програму наскрізь пронизану поміркованим націоналізмом.
Останній проявився в намаганні не допустити інтеграції ЗУЗ
(західноукраїнських земель) до польського економічного організму:
«[…] збереження нашої господарської независимости є непорушною
засадою, догмою» [9, с. 60]. У зв’язку з цим, партія підтримувала
популярний пропагандистський клич «свій до свого по своє».
На думку М. Міщук, найкращою формою організації господарства
соціалісти#радикали вважали кооперацію, фокусуючи на ній свою головну
увагу [18, с. 13]. Нестача землі на селі скоригувала діяльність партії в
напрямку підтримки розвитку національної торгово#промислової сфери.
«Члени партії закликали українське населення міст та сіл власними
силами з допомогою кооперативів будувати нові фабрики й заводи» [18,
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с. 13]. Л. Дрогомирецька зазначає, що особливу актуальність в ідеології
соціалістів#радикалів
займала
проблема
земельного
голоду.
Першочерговим ключем до її вирішення вони вважали справедливий
розподіл і використання землі [12, с. 71].
В діяльності УНДО також простежується економічний націоналізм.
Економічна політика, наголошує П. Долганов, випливала з особливостей
соціальної бази партії, яка орієнтувалась в основному на інтелігенцію та
заможні верстви українства [9, с. 60]. «Партія брала на себе зобов’язання
працювати в усіх сферах життя з метою виховання політично свідомих та
економічно забезпечених громадян. Лише за таких умов вона вважала
можливим досягнення найвищого ідеалу нації…» [11, с. 287], – констатує
І. Дробот.
УНДО негативно ставилась до інтеграції в національний економічний
організм іноетнічного бізнесу. Його тактика полягала в створенні уявних
мирних барикад шляхом відмежування українців від інших націй, що
проживали в регіоні, та замикання всіх торгівельних, промислових,
кооперативних операцій на власній нації, зазначає П. Долганов [9, с. 60].
На думку Л. Дрогомирецької, основним засобом втілення відповідних
намірів знову стає кооперація. Члени партії зайняли провідні посади у
більшості крайових кооперативів, зокрема – Ревізійному союзі
українських кооперативів (РСУК), «Центробанку», «Центросоюзі» [12,
с. 72–74].
УНДО також сприяло розвитку українських торгівлі і дрібнотоварного
виробництва. Діяльність у даній сфері йшла в напрямку витіснення
інонаціональних торгових посередників [9, с. 61].
Для підтримки власних промислових підприємств пресові органи
УНДО – «Діло», «Новий час» – постійно рекламували їх вироби,
апелюючи до національних почуттів українців. Для пропаганди «рідного
промислу» планувалось створення Українського Бюро. Розвиток торгово#
промислової сфери мав стати фактором, що сприяв би економічній
інтеграції українців до міст з метою зміни національно#демографічної
структури останніх на власну користь: «реміснича молодь має бути
основою українських міст» [9, с. 61].
Проблему нестачі капіталів на розвиток національної економіки,
зазначає П. Долганов, партія пропонувала вирішити шляхом організації
масових акцій ощадності аж до створення спеціального фонду для потреб
промислового розвитку. Це завдання спричинило підтримку з боку УНДО
антиалкогольного руху, що нанесло б шкоду польсько#єврейському
бізнесу, який домінував у цій сфері. Сеймові партійні представники
намагались лобіювати його в парламенті, захищаючи від контракцій з боку
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влади [9, с. 61]. Земельне питання, говорить М. Кучерепа, також УНДО
не оминуло своєю увагою. В цій сфері партія виступала за приватну
власність на землю та передачу її селянам без викупу [15, с. 30].
Цікаві дані наводить П. Долганов щодо функціонування елементів
економічного
націоналізму
в
діяльності
легальних
партій
ліворадикального спрямування. До них належало Селянсько#робітниче
об’єднання (Сель#роб) та Українське селянське об’єднання (УСО).
В аграрній сфері Сель#роб виступало за наділення селян землею без
викупу [9, с. 61]. Враховуючи застереження більшості сільськогоспо#
дарських земельних угідь у руках польських поміщиків, ця вимога набула
національного характеру. В програмі Сель#робу окреслено й завдання
сприяти розвитку української сільськогосподарської й споживчої
кооперації. Окремим елементом практичної економічної діяльності Сель#
робу стала боротьба з осадництвом [9, с. 61]. Політична програма УСО
виявилась спорідненою з сельробівською. Підтримка кооперації, критика
осадництва стали невід’ємною частиною основних принципів діяльності
організації. Вона виступала за участь у виборах та відстоювання
економічних інтересів робітників і селян у місцевих самоврядних радах.
Певною новизною в середовищі даної політичної сили стала активізація
антиєврейських тенденцій. У 1932 р. в окремих регіонах партія ініціює
серед селян акції економічного бойкоту євреїв, зазначає П. Долганов [9,
с. 61].
Підсумовуючи наслідки українсько#польського конфлікту на
економічному ґрунті в 20#х – 30#х рр. ХХ ст., вчений констатує, що
першим проявом економічної конкуренції двох націй стала боротьба за
землю. З українського боку організованих форм вона набула в середині
1920#х рр.
В кінцевому підсумку, ані одним, ані другим не вдалося здобути
перемоги. Українці не змогли зупинити польську колонізацію. Поляки не
досягли перетворення осадницьких господарств на асиміляційний чинник.
Їх створення зумовило протилежну реакцію: зростання антипольських
настроїв українців. Конкуренція в кооперативній сфері завершилася
перемогою останніх у Східній Галичині, де їм частково вдалося створити
свого роду «державу в державі» на ґрунті професійної взаємодії. Проте у
Волинському воєводстві процес консолідації українців у кооперативах на
платформі економічного націоналізму владі вдалося зупинити.
Український антиалкогольний рух досягав лише ситуативних перемог.
У боротьбі ж за міста, де українці і поляки оголосили війну єврейському
бізнесу, а в другій половині 1930#х рр. зіткнулися один з одним, жодна з
націй не здобула остаточної перемоги [10, с. 9].
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Розглядаючи питання протистояння українців та євреїв у соціально#
економічній сфері, дослідник зазначає, що поступова інтеграція українців
у торгівлю, підприємництво й т.зв. «вільні професії» (адвокат, лікар тощо)
зумовила боротьбу з євреями. Останні намагалися зберегти усталений
поділ праці між націями, що суперечило ініціативам українців,
спрямованим на їхнє соціальне визволення. Це спонукало радикалізацію
економічного націоналізму українців. Головні сили, які вступили в
конкуренцію з євреями, – ОУН, СУКіП, українська кооперація, УНДО,
ФНЄ. Щодо інших партій і організацій, то вони в боротьбі з єврейським
бізнесом суттєвої ролі не відігравали.
Початок активної фази українсько#єврейської конкуренції в царині
економіки припав на 1927 р. Її ініціатором виступив РСУК. Більш
організованою вона стала в 1930#х рр., коли реалізовувати на практиці
сповідувані економічні завдання розпочали УНДО, ФНЄ, ОУН, УВО,
СУКіП, УСРП.
Учасники протистояння, окрім українських праворадикалів діяли
легітимними методами. Водночас члени СУКіП інколи порушували
проголошену ним ненасильницьку етику конкуренції з євреями. З іншого
боку, траплялися випадки співпраці українських кооперативів з
єврейським бізнесом [10, с. 9–10].
Вагоме місце в дослідженні визвольного руху 20#х – 50#х рр. ХХ ст.
посідають наукові роботи, в яких висвітлені ідеологічні засади
українського націоналізму. Серед наукових розробок, присвячених
розгляду формування ідеології українського націоналізму, необхідно
виділити дослідження М. Мандрик [16]. Безпосередньо до теоретичних
засад українського націоналізму звернувся у своїй праці Г. Касьянов [13].
Дослідник висвітлив формування та еволюцію ідеології українського
націоналізму, пояснивши її основні віхи в контексті загальносвітових
подій.
Філософські та політичні основи українського визвольного руху 20#х –
50#х рр. ХХ ст. досліджені Г. Дичковською [8]. Вона говорить про те, що
націоналізм являє собою більш складне явище, ніж просто ідеологія.
Автор в роботі певною мірою звертається й до економічної проблематики
в ідеології, яка дуже тісно пов’язана з соціальною. Науковець приходить
до висновку, що економічна доктрина ОУН містить багато соціал#
демократичних елементів.
Історико#політологічний аналіз планів ОУН стосовно моделі
майбутньої держави здійснив дослідник А. Рибак [22].
Проте в цих роботах економічна складова в ідеології ОУН вивчалася в
межах загальних студій самої ідеології. І тільки в працях В. Панченка вона
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стала предметом розгляду [19; 20; 21]. В цих дослідженнях, на основі
широкого кола джерел, значна частина яких вводилась до наукового обігу
вперше, розглянуто контекст формування та еволюцію економічного
світогляду представників українського націоналістичного руху і,
найбільше ОУН, впродовж 1920#х – 1950#х років. Проаналізовано
політекономічні концепції, програми розвитку та плани реформ в
промисловості, сільському господарстві, фінансах та торгівлі. Висвітлено
сприйняття українськими націоналістами економічної політики Польщі та
СРСР на українських землях та зв’язок ОУН із західноукраїнським
бізнесом. Проаналізовано спроби реалізації економічної доктрини ОУН в
роки Другої світової війни та досліджено роль економічної проблематики в
пропагандистській боротьбі ОУН у повоєнний час.
Важливу роль у формуванні економічної доктрини ОУН відіграла
польська політика на західноукраїнських землях, яка була спрямована на
суттєві обмеження української ділової активності. В. Панченко зазначає,
що економічна платформа ОУН мала довгий час і складний шлях
формування. Основні ідеї були проголошені перед проведенням Першого
Конгресу українських націоналістів у 1929 р. і становили собою
стратегічний план після здобуття Україною самостійності. Під час
підготовки до Першого Конгресу були підготовлені реферати, які
розкривали сутність націоналістичного погляду на економіку. Економічна
складова програми ОУН була розроблена на основі ідей Леоніда
Костаріва (концепція промислового розвитку України), Миколи
Сціборського (концепція аграрного питання) та Якова Моралевича
(концепція фінансового розвитку України). В дещо скороченому вигляді
основна суть цих рефератів публікувалась в альманасі «Розбудова нації»,
що дозволяло ширшим колам спеціалістів обговорювати та
вдосконалювати їх [21, с. 10]. Велике значення також мають праці «Ідея і
чин України» Д. Мирона (Орлика) та «Націократія» М. Сціборського. На
думку В. Панченка, крім прагнення до ефективності економіки, ключовою
стала вимога «справедливості» (вирівнювання прибутків і недопущення
існування як надбагатих, так і бідних). Це пов’язано із сприйняттям нації
як єдиного організму, частини якого не можуть жити одна за рахунок
іншої. Держава як регулятор економіки не тільки піклується про розвиток
господарства, але й забезпечує обслуговування інтересів нації [21, с. 12].
До початку Другої світової війни націоналісти вже мали розроблену
теорію економічного розвитку незалежної України.
Основою функціонування фінансової системи України ОУН
передбачала зробити незалежний центральний банк. Принциповим
моментом стала вимога запровадження власної стабільної конвертованої
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валюти, причому емісія грошей без забезпечення активами не
передбачалася. Безконтрольна банківська ініціатива не допускалася.
Торгівля мала поєднувати в собі як державне регулювання, так і
ринкові механізми [21, с. 10–11].
Дослідник
формулює
загальні
принципи,
запропоновані
націоналістами для розвитку промисловості: 1) промисловість функціонує
в рамках трьох типів власності: а) державної; б) акціонерної з
контрольним пакетом в руках держави; в) приватної; 2) незалежно від
типу власності, держава стоїть над всіма процесами, які відбуваються на
підприємствах та здійснює контрольну функцію. Націоналісти вважали,
що вільний доступ приватного капіталу до купівлі великих підприємств
призведе до швидкої їх концентрації в руках великих іноземних власників,
які не будуть опікуватись місцевим населенням.
Держава, втративши контроль над такими підприємствами і галузями,
в умовах недоторканості приватної власності не зможе такий контроль
потім відновити, а значить – зберегти соціальну справедливість і
національні інтереси.
Аграрна політика була визначальною для ОУН. Виходячи з переважно
аграрного характеру України в першій половині ХХ ст., вона передбачала
збереження розподілу поміщицької землі, що вже відбувся, та ліквідацію
колгоспів. Основну роль на селі повинен відігравати середній господар.
Інститут приватної господарської власності трактувався як ключовий у
побудові стосунків між окремим селянином і державою [21, с. 10–11].
Ґрунтовна підготовка 4#х основних економічних блоків сформувала
платформу ОУН в цьому питанні. Також, був покладений початок для
подальших дискусій в царині економічних проектів для майбутньої
України.
До наукових праць, де показано спроби практичного втілення
економічних принципів ОУН під час Другої світової війни та у перше
повоєнне десятиліття, крім вже зазначених змістовних досліджень
В. Панченка, належать роботи відомого історика П. Гай#Нижника [5; 6]
та ґрунтовна праця Г. Стародубець [25], присвячена організації
господарства українським національно#визвольним рухом, зокрема
відділами Української Повстанської армії (УПА) на звільненій від
окупантів території.
У повоєнний час, з огляду на неможливість продовження збройного
протистояння, способи та методи боротьби українських незалежницьких
сил за створення власної держави змінились. Не тільки складність
збройної боротьби, але і внутрішні конфлікти в середовищі ОУН
призупинили розвиток ідей економічного націоналізму. Значна частина
82

українських інтелектуалів, які поклали початок створенню економічної
платформи ОУН, загинула протягом 1940–50#х рр. Інші, перебуваючи в
діаспорі, більше уваги стали звертати на різні організаційні питання [21,
с. 19].
Таким чином, мета українців, які в 20#х – 50#х рр. ХХ ст. відстоювали
ідеали економічного націоналізму, є дуже значимою для сучасних
суспільно#політичних реалій в Україні, перед якою стоять завдання
відновлення державного суверенітету у міжнародно визнаних кордонах,
національної консолідації суспільства та подолання економічної кризи.
Наукові дослідження, присвячені даній тематиці, необхідно продовжити,
тим більше, що український економічний націоналізм, як і сучасний
розвиток українського економічного націоналізму, є частиною світового
надбання, що лежить у передових теоріях ХІХ–ХХ століть та є частиною
загальносвітового процесу.
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ:
ВІД ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА КОРИСТЬ ОЛІГАРХІВ
ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІЇ
Проведено аналіз соціально(економічних перетворень в Україні
за роки Незалежності, визначено причини їх незадовільних
результатів, зокрема падіння ВВП, скорочення кількості
зайнятого населення. Обґрунтовано необхідність переходу до
політики економічного націоналізму, відродження виробничого,
інноваційного,
технологічного
потенціалу
вітчизняного
господарства. Окрему увагу приділено аспектам розбудови
соціально(трудової сфери.
Ключові слова: реформи, лібералізм, ВВП, олігархія,
реформаторський економічний націоналізм, соціальні стандарти.
Розвал у 1991 році червоної імперії ознаменувався реалізацією давньої
мрії багатьох поколінь – незалежної України, яка успадкувала величезний
за потенціалом господарський комплекс. Постало питання вибору моделі
управління ним в умовах переходу до ринкових відносин та необхідності
самостійно вибудовувати торговельно#економічні зв’язки з іншими
країнами. І на цьому етапі сформувалося три табори: вчені, які
відстоювали необхідність державного регулювання економічних відносин у
перехідний період від планової до ринкової економіки; західні радники та їх
місцеві посіпаки#грантожери з гаслами про усунення державного
регулювання, приватизацію, повну лібералізацію, вільні ринок та ціни;
колишня партійно#комсомольська номенклатура, яка прагнула прибрати
до своїх рук будь#яке ліквідне майно.
Останні два табори перемогли і країна поринула у дикий капіталізм з
економічними, ціновими та торговельними шоками. Заради об’єктивності
зазначимо, що все ж були державницькі рішення, зокрема відмова
зберігати на Україні рублеву зону. Цього від низки колишніх республік
СРСР вимагав МВФ, шантажуючи при відмові припинити програму
кредитування. На шантаж не піддалися лише Україна та країни Балтії, які
розпочали національні грошові реформи, що, у підсумку, і створило
передумови для макроекономічної стабілізації. Союзниками МВФ на той
момент були російські можновладці, які пропонували проводити
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взаєморозрахунки між колишніми республіками у рублях з
кореспондентських рахунків у Центральному банку Росії [1].
До успішних економічних реформ слід віднести також грошову (1996)
та створення спрощеної системи оподаткування (1998), запорукою яких
стала участь вітчизняних вчених у розробці, підготовці та практичній
реалізації. Тодішні керівники держави, попри їх часом відверту
антиукраїнську спрямованість, періодично дослухалися до представників
академічної науки.
Сьогодні радниками керівників вищого рівня є олігархи, бізнес#
партнери зі статусом «любих друзів», пожирачі ліберальних західних
грантів або іноземці з сумнівним досвідом реформування економіки. У
кожного свій інтерес: олігархи – набити офшорні кишені, «любі друзі» –
стати олігархами з подальшим набиттям офшорних кишень, грантожери
та іноземці – захищати інтереси закордонного бізнесу та
транснаціонального капіталу. Свої інтереси вони захистили через
ухвалення нового законодавства про трансфертне ціноутворення (щодо
спрощення умов виводу капіталів за межі України), ринки природного газу
та електричної енергії (створивши умови для додаткового збагачення
олігархів, що контролюють приватні монополії) тощо.
Тепер вони лобіюють продаж державних стратегічних підприємств і
землі сільськогосподарського призначення. І все – під гаслом ліберальних
реформ, мінімізації державного регулювання економіки, приходу
іноземних інвесторів, викорінення корупції, зростання добробуту людей,
європейських стандартів і ще казна чого. Подібні шкідливі ідеї вже
перемогли на початку 1990#х років, коли приватизація і ринок здавалися
панацеєю від соціалістичної економіки загальної бідності.
І до чого прийшла економіка України за роки Незалежності та
ліберальних реформ (1990#2016)? Офіційна статистика свідчить: ВВП
впав на 8,7%; кількість зайнятих осіб скоротилася на 9,1 млн. чол., частка
промисловості у валовій доданій вартості – на 45%, калорійність
харчування населення зменшилася на 23,8% [2]. Результати, як бачимо,
невтішні. Ліберальні реформи сформували клас надбагатих олігархів, а
решту бідних поставили на межу виживання. Середній клас займає
мізерну частку, а його представників неодноразово намагалися витіснити
на узбіччя. При цьому ліберали ідеалізують приватний капітал, навіть
попри його визискувальний характер, а бідність розглядають як
природний стан і результат особистих помилок людини, за які лише вона
несе відповідальність.
Насправді, бідність населення – результат безвідповідальної
економічної діяльності олігархів, які продають сировину та
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напівфабрикати на світових ринках у гонитві за миттєвими прибутками.
Як тільки падають експортні ціни – олігархи втрачають надприбутки та
починають вимагати від держави захисних заходів у вигляді девальвації,
фіксації тарифів і податкових пільг. При цьому шантажують уряд тим, що
інакше будуть скорочувати робочі місця. У допомогу їм ліберали
проголошують гасла про «необхідність державної підтримки великого
соціально#відповідального бізнесу», хоча в кращі часи заявляють про
недопустимість державного регулювання економіки. Тобто держава
повинна вирішувати проблеми «соціально#відповідального бізнесу», який
до того вів безвідповідальну економічну діяльність, а на додачу – виводив
у офшори свої прибутки, оминаючи державний бюджет.
Виходячи з цього, ідеологія лібералізму має бути відкинута. Заміна їй
– ідеологія націоналізму, який відкидає крайнощі лібералізму: якщо той
розвиває егоїзм та визиск, то націоналізм – почуття відповідальності
перед нацією та єдність всіх індивідів навколо однієї мети. Мета наша
дуже проста – Україна, де, за задумом М. Міхновського, раби будуть
свобідними, невольники – вільними, злидарі – маючими, упосліджені
– рівними, зневажені – гідними, а українці – людьми, громадянами
цілого світу [3].
Сьогодні на порядку денному українських націоналістів стоять питання
соціальної справедливості [4–5], і причини тому такі: інтереси нації
вимагають подолання бідності та економічних негараздів; на соціальних
негараздах грають популісти та ліві сили проросійського спрямування, що
несе в собі загрозу остаточного руйнування держави та повернення в
рабство Москви; саме соціальні негаразди породжують негативні явища в
суспільстві та гальмують формування середнього класу. Якщо націоналізм
гуртує різних індивідів навколо певної ідеї, то економічний націоналізм
може об’єднати в собі різні моделі, методи, інструменти та суб’єкти для
подолання катастрофічних наслідків комуністичних і ліберальних реформ
в економіці України з подальшим її переходом на траєкторію сталого
розвитку.
В епоху глобалізації економічний націоналізм – прагматичне
застосування взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань, виходячи
з власних егоїстичних інтересів. Економічний націоналізм – ідеологія
сталого інноваційного розвитку підприємств реального сектору за
напрямками енергозбереження, екологізації, створення нових виробництв
і робочих місць, зростання реальної заробітної плати та добробуту
українців. У минуле має відійти виключна ставка на протекціонізм, який
широко застосовувався для ліквідації наслідків безвідповідальної політики
олігархату та щоразу закінчувався втратами для бюджету,
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антидемпінговими та компенсаційними заходами на світових ринках проти
вітчизняної продукції, девальвацією гривні з усіма її наслідками на мікро
та макрорівні. Протекціонізм – торговельні війни, які Україна не
спроможна вести з огляду на збройний конфлікт із Москвою та пасивну
дипломатію.
У попередніх дослідженнях ми сформулювали мету економічного
націоналізму – «запровадити стандарти політики зайнятості та
соціального захисту української нації на засадах сталого розвитку з метою
досягнення соціальної та національної справедливості, а також
рівноправного входження до світової спільноти», та визначили індикатори
ефективності реалізації модерної соціальної політики на основі
економічного націоналізму. [6]
Сталий інноваційний розвиток можливий на базі передових технологій,
техніки, обладнання – продуктивних сил. Їх розвиток, серед іншого,
ідеологами ОУН ставився на перше місце в націоналістичній економіці [9,
с. 243]. Реальний сектор економіки (промисловість, будівництво, сільське
господарство) формує основний попит на досягнення науково#технічної
сфери, яка і сьогодні зберігає потужний потенціал в Україні. Відтак
завданням націоналістичної держави є створення умов для передачі
вітчизняних розробок на підприємства для їх впровадження у
господарську діяльність. Тактично пріоритет має віддаватися
енергоощадним і ресурсоощадним рішенням, що створить можливості
заощадити на витратах і нагромадити бізнесом капітал для подальших
інвестицій у масштабні структурні проекти. В якості прикладу доцільно
навести той факт, що прогресивна для свого часу енергозберігаюча
технологія металургійного виробництва (пиловугільне паливо) вперше в
світі була розроблена та застосована в Українській РСР [7] у 60#ті роки
ХХ ст.
Ймовірно, що бізнес матиме бажання заощаджені ресурси спрямувати
не у реальні інвестиції, а вивести в офшори чи вкласти у швидкоокупні
види діяльності. Націоналістична держава має передбачити такий
сценарій та запровадити стимули до реінвестування прибутку, як це
пропонує ВО «Свобода» у своїй Програмі захисту українців – зменшити
до 5% оподаткування тієї частини прибутку, яка спрямовується на
модернізацію шляхом впровадження передових технологій [8]. Це має
стимулювати максимальну продуктивність власного капіталу підприємств,
що ідеологами ОУН визначалась мірилом господарської діяльності, на
відміну від аналогічного зиску з оборотів [9, с. 253]. Економічний сенс у
цьому є, адже за 2002–2017 роки частка власних коштів підприємств у
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структурі джерел фінансування капітальних інвестицій зросла з 64,88% до
69,13% [2].
Тактичні рішення покликані убезпечити (саме так) підприємства від
цінових шоків на ринках енергоносіїв та сировини, відтак стратегічні –
мають створити умови для експансії на ринки готової продукції. Для цього
слід нарощувати інвестиції в нові виробництва, розширення асортименту
товарів тривалого користування та інвестиційного призначення, у т. ч.
через імпортозаміщення, поглиблення рівня переробки сировини,
збільшення валової доданої вартості. Основою для цього має стати
вітчизняне машинобудування, завдання якого – забезпечити основними
фондами реальний сектор, звісно, з урахуванням економічної доцільності.
Уряд може тут діяти через державне замовлення, але не повторюючи
помилок попередніх років, коли олігархи продавали державі свою
продукцію за завищеними цінами. Це був яскравий приклад визискування
з обороту, а націоналістична економічна політика має відмовитись від
прямих бюджетних дотацій великому капіталу, дотримуючись принципу
справедливого розподілу ресурсів. До того ж, Україна прийняла на себе
ряд зобов’язань щодо обмеження субсидій промисловим підприємствам.
Перспективним є державне науково#технічне замовлення або цільове
пільгове кредитування наукових досліджень і розробок, результати яких
згодом будуть передаватися за госпрозрахунковими договорами від
профільних установ на підприємства. Профільні установи повертатимуть
до бюджету отримане фінансування, залишаючи свою частину прибутку
для подальшого розвитку. Відтак держава, для відшкодування своїх
витрат, зацікавлена буде в активній співпраці науково#технічного та
реального секторів економіки.
Перспективним є запропонований нами під час VI Всеукраїнської
наукової конференції «Держава у теорії і практиці українського
націоналізму» та V Бандерівських читань метод фінансування інновацій
через особливий механізм відшкодування ПДВ. Він повністю відповідає
міжнародним зобов’язанням України перед Світовою організацією
торгівлі щодо субсидіювання промислових підприємств, дозволяє
контролювати цільове використання коштів і не потребує додаткового
фінансування з бюджету. Останній чинник є особливо актуальним з огляду
на хронічну нестачу бюджетних ресурсів на фінансування програм
економічного розвитку. Бюджетне фінансування наукових досліджень і
розробок за період 2010–2017 років незмінно скорочувалося з 0,33% до
0,16% ВВП [14–15; 2].
Соціальний результат інноваційного розвитку економіки – створення
нових робочих місць, зростання реальної заробітної плати та добробуту
українців. Відсутність робочих місць та достойної зарплати спонукає

90

українців до трудової міграції, ставлячи під загрозу демографічну ситуацію
та фізичне виживання нації. Для порівняння: середньомісячна заробітна
плата трудового мігранта з України за кордоном у 2015–2017 рр.
становила 722 дол.США; аналогічний показник в Україні становив 223
дол.США, що у 3,24 рази менше [2;11]. У попередніх дослідженнях [6] ми
визначили шляхи вирішення цих проблем, а наразі існує необхідність
наповнити їх реальним змістом.
Субсидіювання нових робочих місць в Україні передбачено Законом
«Про зайнятість населення» через механізм компенсації державою 50%
витрат з ЄСВ, що не менше 12 місяців нараховується на заробітну плату
нового працівника. Умовою цього є нарахування заробітної плати на рівні,
не меншому за три мінімальні. Сьогодні це становить 11 169 грн., а
середня номінальна зарплата по економіці – 8480 грн. станом на квітень
2018 року. [2] Адміністративні бар’єри позбавляють бізнес можливості
отримати компенсацію, а відтак – стримують процес створення нових
робочих місць.
Треба міняти підходи до порядку компенсації, можливо знизити планку
до рівня 1,5–2 мінімальних зарплат або прив’язати заробітну плату до
середньої по галузі (на основі даних державної статистики);
перспективним варіантом є звільнення від оподаткування мінімальних
заробітних плат, як це пропонує, зокрема, ВО «Свобода» [8]. Останнє
вимагає зваженого рішення щодо обмеженого кола професій, у іншому
випадку – кожного нового працівника бізнес оформлюватиме на
мінімальну зарплату задля оптимізації податків. Одразу слід вирішити
питання джерел фінансування бюджетних витрат на субсидіювання нових
робочих місць. Одним із таких джерел пропонуємо визначити збір з
предметів розкоші (більш відомий як податок на розкіш), надходження від
якого можуть мати відповідне цільове призначення. Цей збір матиме
виразно інвестиційний характер, адже вкладатиметься у важливий ресурс
виробництва – робочу силу.
Націоналістична держава, передаючи інноваційну енерго# та
ресурсозберігаючу продукцію на підприємства реального сектору
економіки, має одночасно ставити перед їх власниками соціальні завдання.
Мова йде про спрямування частки заощаджених через інновації ресурсів
на фінансування розвитку соціально#трудових відносин. Впродовж
останніх десяти років (2006–2016) зведена частка витрат аграрних,
промислових і будівельних підприємств на оплату праці та соціальні
заходи знизилася з 8,25% до 5,37% у загальному показнику виробничих
галузевих витрат. Результатом цього, серед іншого, стало те, що
заробітна плата поступово втрачає функцію забезпечення життєдіяльності
та примноження добробуту працюючого українця. За указаний період
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часу, частка заробітної плати у сукупних доходах населення скоротилася
від 48,4% до 46,7%; одночасно зросла частка соціальних виплат від
держави – від 24,9% до 28,2% [2]. Десятиріччя втрачених можливостей
та формування ганебного явища «бідність працюючого населення».
Націоналізм гуртує всіх довкола єдиної мети, задля якої держава
виконує свої завдання описаним вище чином. Додатково вона може
унормувати мінімальну частку заощаджених ресурсів, що мають
спрямуватися підприємствами на розвиток соціально#трудової сфери,
зокрема підтримку внутрішніх раціоналізаторів і винахідників. Все, що
перевищує цю норму, має регулюватися колективними угодами між
адміністрацією та профспілками, які саме і покликані контролювати
дотримання прав найманих працівників. Розглядаємо це як перспективний
інструмент реалізації соціальної концепції ОУН (б) щодо участі робітників
у зисках (прибутках) підприємств згідно з правилом «за кращу працю –
краща платня», а також їх права на отримання дивідендів чи премій за
підсумками річної діяльності підприємств [12]. Дієві профспілки, як
самоврядні організації, є суб’єктами мікроекономіки, а відтак – агентами
реалізації політики економічного націоналізму.
Підсумовуючи, зазначимо, що вигоди від політики економічного
націоналізму отримають усі суб’єкти та групи впливу: держава –
структурні зміни в економіці з переходом на новий технологічний уклад та
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, бізнес – зниження
витрат, збільшення прибутків і здобуття нових ринків збуту, наймані
працівники – нові робочі місця, високу реальну заробітну плату та
добробут.
Запропоновані нами підходи можуть бути використані для практичної
реалізації концепції ОУН (б) щодо податкових пільг для підприємств, які
«робитимуть капіталовкладення на засоби виробництва чи в розбудову
соціяльної опіки» [13]. Їх результатом стане втілення проекту Української
Самостійної Соборної Держави в частині соціальної справедливості.
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The analysis of social and economic transformations in Ukraine during
the years of Independence has been carried out, the reasons for their
unsatisfactory results, in particular, the fall of GDP, and the reduction of the
number of employed population have been determined. The necessity of the
revival of the industrial, innovative, technological potential of the domestic
economy has been grounded in the policy of economic nationalism. Particular
attention is paid to aspects of social and labor development.
Key words: reforms, liberalism, GDP, oligarchy, reformational economic
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ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ
ОУН (Б)
У статті аналізуються ідейні засади ОУН(б) щодо
енергетичного забезпечення української економіки. Стверджено,
що питання енергонезалежності були в полі практичного інтересу
діячів ОУН як важливий чинник українського державотворення.
Ключові слова: ОУН(б), енергонезалежність, енергетичні
ресурси, економіка.
Економічний розвиток національної спільноти впливає на динаміку
процесу державотворення, а також на специфіку перебігу визвольної
боротьби поневоленої країни. У програмних документах організацій різних
народів, що вели чи ведуть боротьбу за свободу і незалежність,
знаходяться положення, у яких розкривається бачення майбутнього
економічного укладу визволеної держави. Засади економічної політики
були інтегральним компонентом програми однієї з найпотужніших укра#
їнських визвольних структур ХХ ст., відомої спочатку під назвою Організа#
ції українських націоналістів, а невдовзі – Організації українських
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націоналістів (бандерівців) (ОУН(б)). Зважаючи на вагу цієї організації в
українському визвольному русі, значні часові і просторові межі її діяль#
ності, актуальним є вивчення програмних засад ОУН(б) у економічній
сфері.
Історіографія цього питання не відзначається багатоманітністю праць.
Необхідно відмітити напрацювання В. Панченка, який підготував низку
статей та монографію, в якій проаналізував принципи економічного
націоналізму ОУН [1]. В своєму дослідженні В. Панченко опосередковано
піднімає питання, пов’язане з енергетичною складовою програмних засад
ОУН. Необхідно наголосити, що на сьогодні відсутні студії, предметом
яких є розгляд енергетичного сектору української економіки в розрізі
бачення діячів ОУН(б). Виходячи з означеного, і підготовлена ця стаття. У
ній зроблена спроба простежити вироблення діячами ОУН(б) позиції
щодо енергетичного забезпечення української економіки.
Зважаючи на територіальну роздільність українських земель різними
окупаційними державами, сировинну спрямованість їхніх практик
експлуатації української економіки члени ОУН(б) розробляли програму
деколонізації економіки відновленої Української держави. Визначаючи
напередодні установчих зборів ОУН напрямки діяльності майбутньої
визвольної організації, один з її засновників Дмитро Андрієвський
зазначав, що «економічна політика Української держави мусить змагати
до піднесення продуктивності краю» [2, c. 220]. Для цього передбачалося
спрямувати увагу на розвиток тих галузей економіки, які цілеспрямовано
стримувалися країнами#окупантами. Попри таке вирівнювання галузевого
розвитку економіки, передбачалося надавати увагу для розбудови всіх
галузей народного господарства, щоб воно стало основою могутності
Української держави [3, арк. 21зв.]. Головним завданням економіки члени
ОУН вважали «забезпечення духовного і матеріального добробуту
суспільства і людини» [4, c. 159].
Досягнути цього передбачалося можливим за умови здобуття
економічної незалежності країни. Відповідно, в постановах установчого
збору ОУН зазначалося, що «українська нація буде змагатися до
господарської самовистачальності нації» [5, c. 7]. Подібні формулювання
містяться в постановах наступних зборів і конференцій ОУН(б). Учасники
VIII Великого Збору ОУН(б) деталізували розуміння тези щодо
«самовистачальності нації». У розділі соціально#економічна політика
ОУН(б) наголошувалося, що «економічна самостійність не означає
автаркії, а навпаки – є передумовою корисного міжнародного розподілу
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праці й інтеграції українського народного господарства в світову
економіку» [6, c. 159]. Проектуючи заходи щодо становлення Української
державності після знищення СРСР, члени ОУН(б) зазначали, що не
будуть розірвані зв’язки з економічними суб’єктами колишніх радянських
республік. Вони керувались тим, що «Україна є житєво зацікавлена в
продовжені тих зовнішньоторговельних зв’язків і в економічній співпраці,
але під умовою, що це в її загальних інтересах і економічно вигідно» [7,
c. 163].
Розробляючи стратегію розвитку української самовистачальної
економіки члени ОУН(б) звертали увагу на фактори, які безпосередньо
урухомлюють промислове та сільськогосподарське виробництво.
Аналізували рівень забезпеченості України енергетичними ресурсами. На
установчих зборах ОУН обговорювалася можливість забезпечення
української економіки вугіллям і нафтою як основними джерелами енергії.
Передбачалося, що Україна може повністю покрити свої потреби вугіллям
власного виробництва, а нестачу нафти доповнити імпортом з
Азербайджану [8, c. 148]. Співавтори статті «Промисловість України»
Володимирів та Г.П. (приховане ім’я з огляду на конспірацію),
опублікованій невдовзі після збору в офіціозі ОУН «Розбудова нації»,
увійшли у певну полеміку з висловленим на установчому зборі Миколою
Сціборським твердженням про нестачу в України власних нафтових
ресурсів. Співавтори вбачали, що при раціональному використанні
видобутої в Галичині і Кубані (вважали за невід’ємну частину Української
держави) нафти можна повністю покрити потреби української економіки.
Погодились співавтори статті з озвученою на зборі думкою про цілковите
забезпечення України вугіллям власного видобування, назвавши його
основним джерелом енергії. Його поклади були зосередженні на Донбасі,
який, за їх твердженням, містив 9/10 усієї енергії України [9, c. 239, 240].
Співавтори наголосили в статті на тому, що Україна на той момент була
повністю забезпечена власними джерелами енергії. «Україна, –
зазначали вони, – що займає 0,34% площі всієї земної поверхні,
розпоряджалась 0,9% всіх світових запасів енергії, що значно перевищує
світове забезпечення» [10, c. 240].
Наявні енергетичні ресурси були нещадно експлуатовані окупаційними
режимами. Згідно з даними співавторів статті, у 1927–1928 операційному
році було видобуто 28 млн. тон умовного палива тільки у Східній Україні, з
яких лише 14,8 млн. тон використано для потреб України. Українське
вугілля забезпечувало потреби всього СРСР. Подібне відбувалося з
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галицькою нафтою, 9/10 якої йшло поза межі Галичини, приносячи
збагачення Польщі.
Зважаючи на означені дані, теоретики ОУН небезпідставно виступали
за здобуття економічної самостійності України, що забезпечила б
зростання добробуту українського народу. Підставами для цього були
значні запаси енергетичних ресурсів, насамперед вугілля, нафти, а також
гідроенергії тощо.
В матеріалах четвертого та шостого Великих Зборів ОУН(б), які
відбулися у 1968 р. та 1981 р. наголошується на важливості розбудови
енергетики як вагомої галузі промисловості [11, c. 158; 11, c. 495]. У
доповіді Семена Антея, виголошеній на VI Великому Зборі, зазначається,
що після Другої світової війни головним джерелом палива для західної
індустрії виявилась нафта. Її споживання значно зросло, призвівши до
перевищення потреб попиту над існуючими пропозиціями. Крім того,
криза 1973 р. призвела до використання нафти країнами#експортерами як
чинника політичного тиску [12, c. 495].
В руслі пошуку джерел енергії, якої для України в світлі нових
тенденцій в енергоспоживанні могло вже не вистачати, в постановах VIII
Надзвичайного Великого Збору ОУН(б), що відбувся у 1991 р., містяться
тези стосовно раціонального енерговикористання, впровадження
«екологічно чистих виробничих процесів» [13, c. 160].
Порівняно з попередніми зборами, надзвичайно суттєве значення
проблемі забезпечення України енергоресурсами було надано у
постановах ІХ Великого Збору ОУН(б), який відбувся у 1996 р. Пояснити
таку увагу до енергозабезпечення України можна тим, що збір відбувся в
період розбудови відновленої держави, яка перебувала у стані важкої
економічної кризи, пошуком виходу з якої займалися діячі ОУН(б).
Енергоносії були одним з ключових факторів стабілізації економіки. У
зв’язку з нещадною експлуатації українських надр радянським
тоталітарним режимом, про що наголошувалося в постановах збору,
Україна стала енергодефіцитною країною. Більше того, монопольний
постачальник енергоресурсів – Російська Федерація – використовувала
їх як важіль політичного та економічного тиску.
В постановах ІХ Великого Збору ОУН(б) звертається увага на складне
економічне становище, в якому опинилася Україна, і наголошується на
важливості утворення власної енергетичної бази, котра унезалежнила б
українське «народне господарство від недоброзичливих постачальників,
які підносять ціни на енергоносії і кожночасно загрожують припинити їх
поставку, що дезорієнтує виробництво України» [14, c. 144]. Для
попередження енергонебезпечних фарс#мажорних ситуацій члени
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ОУН(б) вважали за потрібне розробити і впровадити короткотермінові
програми автономного забезпечення країни енергоресурсами.
З метою досягнення енергонезалежності держави в програмових
положеннях збору запропоновано надати пріоритетного розвитку
«паливно#енергетичній промисловості з використанням різноманітних
джерел добування і каналів постачання енергоносіїв» [15, c. 88]. Члени
ОУН(б) наголосили на важливості створення альтернативних джерел
енергії як за рахунок нових геологорозвідувальних робіт, так і
використання природних факторів (вітер, вода, сонце, рослини). Йшлося
також про впровадження нових енергозберігаючих технологій, завдяки
яким можна зменшити потребу в енергоносіях у всіх ланках виробничого
циклу та побутового споживання.
Таким чином, у постановах ІХ Великого Збору ОУН(б) комплексно
підійшли до вирішення питання енергонезалежності Української держави.
На момент проведення збору проблеми енергоефективності,
енергозбереження, диверсифікації джерел енергопостачання стали
актуальними для урядів багатьох країн, виявившись викликом часу.
Зважаючи, що для ОУН(б) економічні питання були необхідною і
важливою частиною визвольної політики, діячі цієї організації зрозуміли
потребу часу, визначили ключові напрямки розвитку енергетичної сфери,
яка мала забезпечити стабільний розвиток економіки країни.
Заявлені ОУН(б) надважливі ідеї виявилися проігнорованими
протягом тривалого часу українськими урядовцями. Не було проведено
заходів для ліквідації енергетичного шантажу з боку Росії, зменшення
енерговитратності економіки, системного розвитку альтернативних
джерел енергії тощо. Відтак, Україна зазнала серйозних політичних та
економічних втрат, збільшилося технологічне відставання від західних
країн у сфері енергетичного забезпечення. Пропоновані ОУН(б) у
1990#х рр. ідеї актуалізувались внаслідок російської збройної агресії.
Питання енергонезалежності стало частіше розглядатися українським
політикумом і урядом, що обнадіює, хоча і втрачено 20 років.
Підсумовуючи, зазначимо, що питання енергозабезпечення економіки
країни перебували в полі практичного інтересу діячів ОУН як важливий
чинник українського державотворення. Увага до нього особливого
загострилася в результаті перетворення України в енергодефіцитну
країну, відповідно потрібно було шукати виходу з цієї критичної ситуації.
Змістовними тут є рішення ІХ Великого Збору, де вперше в постановах
цієї організації були серйозно пророблені заходи у сфері енергетики.
Піднята у статті тема потребує подальших наукових студій.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО
РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇН
В статті досліджено розвиток системи регулювання світового
ринку
транспортних
послуг,
проаналізовано
динаміку
регуляторних заходів, що впроваджено країнами в сфері
транспортних
перевезень,
систематизовано
інструменти
протекціоністської політики в сфері транспортних послуг.
Ключові слова: світовий ринок транспортних послуг,
транспортні перевезення, система регулювання, лібералізація,
протекціонізм, національний інтерес.
В сучасних умовах глобалізації, що характеризуються посиленням
асиметричності
соціально#економічного
розвитку,
зростанням
дисбалансів в системі світогосподарських зв’язків, значною економічною
нестабільністю, більшість національних економік, формуючи вектори
зовнішньоекономічної політики, в пріоритет висуває власні національні
інтереси. Це обумовлює трансформацію економічної стратегії країн щодо
досягнення компромісу в ефективному поєднанні принципів лібералізації
торгівлі та державного протекціонізму.
Особливостям розвитку національних економік в контексті
імплементації інструментів політики лібералізму, протекціонізму,
неопротекціонізму та синтезу форм і методів їх прояву в сучасних умовах
присвячені дослідження таких авторів, як С. Біла [1], О. Довгаль [2],
В. Панченко [3], Н. Резнікова[4] та інші. Однак, незважаючи на наявність
загальноприйнятих підходів до класифікації видів протекціонізму,
диверсифікації його форм та систематизації інструментів, специфіка
застосування останніх та напрямки трансформації залежать від сектору
економіки, що обумовлює об’єктивну необхідність проведення досліджень
саме з урахуванням галузевої ознаки.
Враховуючи специфіку транспорту як інфраструктурного каркасу
світового господарства з одного боку, та вагомого сегменту ринку послуг,
що забезпечує фактичну реалізацію зовнішньоторговельних зв’язків та
виступає фактором розвитку міжнародних інтеграційних зв’язків між
країнами з іншого, актуалізуються питання врегулювання відносин між
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країнами у цьому сегменті, впорядкування та координації діяльності на
наднаціональному рівні.
Незважаючи на те, що світовою спільнотою політика протекціонізму
визначається як одна із загроз системи глобальної торгівлі, як свідчить
статистика Global trade alert (GTA), країни значно частіше вживають саме
дискримінаційні, обмежувальні заходи у зовнішньоторговельній політиці,
зокрема у вигляді внутрішніх податків і зборів, державних закупівель,
вимог використання місцевих компонентів у виготовленні кінцевих
продуктів, вимог щодо дотримання національних стандартів, певних
санітарно#гігієнічних та екологічних норм тощо [5].
Оскільки транспорт є сферою послуг, то обмеження в торгівлі ними
набирають форм державного регулювання, а бар’єри, що існують в цьому
сегменті переважно мають нетарифний характер, вплив яких обумовлений
методами та інструментами, що використовує держава в реалізації своєї
транспортної політики.
Лібералізація ринку транспортних послуг
пов’язана з координацією дій національних економік в сфері
транспортного регулювання та підписанням угод на регіональному та
наднаціональному рівнях, результати впровадження яких максимізують
вигоди та мінімізують небажані наслідки лібералізації торгівлі
транспортними послугами [6].
Система регулювання світового ринку транспортних перевезень, яка
традиційно характеризується трирівневою структурою – національний,
регіональний та міжнародний рівень [7], характеризується, з одного боку,
процесами уніфікації та посилення взаємозалежності національних та
міжнародних норм, а з іншого – збереженням протекціоністських заходів,
що застосовують країни з метою забезпечення підтримки національних
перевізників та зростання рівня національної безпеки. Тобто на
національному рівні держава, прагнучи захистити стратегічні галузі
економіки, вживаючи певні інструменти регулювання, забезпечує
розвиток та достатній рівень конкурентоспроможності транспорту і на цій
основі сприяє сталому розвитку суспільства.
Трансформація системи регулювання на національному рівні
зумовлена необхідністю забезпечення гнучкості та адаптації регулювання,
що полягає в його посиленні або послабленні відповідно до зовнішніх
умов, нестабільності ринкової кон’юнктури, ступеня монополізації ринку
та рівня конкуренції, інфраструктурних особливостей тощо.
Ринок транспортних послуг, який традиційно прийнято вважати
найбільш лібералізованим сегментом світогосподарської системи, також
характеризується певною динамікою щодо ініціювання країнами
обмежувальних заходів, спрямованих на захист власних національних
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інтересів, які відповідно до класифікації GTA диференціюються на
ліберальні та дискримінаційні (табл. 1). Так, найбільша кількість
регуляторних заходів за період 2009–2017 рр. ініційована у сфері
авіаційних (79) та морських (71) перевезень, при чому якщо порівняти
співвідношення заходів за характером регулювання, то протекціоністських
заходів дискримінаційного характеру, що за аналізований період
впроваджувалися країнами, в 8 разів більше ніж ліберальних у сфері
вантажних перевезень наземними видами транспорту, в 10 разів – в
сфері морських вантажних перевезень, в 13 разів – в сфері повітряних
вантажних перевезень, в 18 разів – в сфері пасажирських перевезень.
Таблиця 1
Динаміка кількості регулюючих заходів, впроваджених країнами
на ринку транспортних послуг
Наземний
транспорт
(вантажний)

Водний
транспорт
(вантажний)

Авіаційний
транспорт
(вантажний)

Пасажирські
перевезення

Лібе#

Дискри#

Лібе#

Дискри#

Лібе#

Дискри#

Лібе#

Дискри#

Роки

ральні

мінаційні

ральні

мінаційні

ральні

мінаційні

ральні

мінаційні

2009

0

0

1

7

1

8

1

6

2010

0

2

0

6

0

10

0

6

2011

0

5

0

2

0

3

0

2

2012

0

3

0

3

1

7

0

1

2013

1

2

0

9

0

6

0

5

2014

1

3

1

7

1

4

1

8

2015

0

3

1

6

1

17

1

7

2016

2

13

0

13

2

11

0

14

2017

1

7

4

11

0

7

1

10

Разом

43

71

79

63

Спів#
відно#
шення

8

10

13

18

Примітка: складено автором за даними [8]
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Серед країн, що впроваджували регуляторні заходи як
лібералізуючого, так і протекціоністського характеру, переважають США,
Китай, Росія, Бразилія, Бангладеш, Німеччина (табл. 2).
Таблиця 2
Основні країни, що впроваджують регуляторні заходи
на ринку транспортних послуг
Вид транспорту
Наземний
транспорт
(вантажний)
Водний транспорт
(вантажний)

Характер
регулюючого заходу
Ліберальні
Дискримінаційні
Ліберальні
Дискримінаційні

Авіаційний
транспорт
(вантажний)
Пасажирські
перевезення

Ліберальні
Дискримінаційні
Ліберальні
Дискримінаційні

Країни, що впроваджували
у період 2009#2017 рр.
США, Бангладеш, Бразилія,
Молдова, Росія
Китай, Росія, Німеччина,
Індія, Італія
Китай, Індія, США,
Бангладеш, Бразилія
Китай, Японія, Німеччина,
Бразилія, США
США, Бангладеш, Бразилія,
Китай, Мексика
Китай, Німеччина, Японія,
Росія, Франція
Китай, Бангладеш, Канада,
Норвегія
Китай, Німеччина, Японія,
США, Росія

Примітка: складено автором за даними [8]

Необхідно зазначити, що політика протекціонізму в сфері міжнародних
транспортних перевезень проявляється через систему торговельних
обмежень або бар’єрів, що застосовуються країнами та які можна
систематизувати відповідно до об’єкту, характеру та типу регулювання
(рис.1).
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Протекціоністські заходи (бар’єри) на ринку транспортних послуг

Об’єкт регулювання

- обмеження
присутності
(входу)
перевізників на
ринок;
- обмеження
діяльності пере#
візників та ринку

Характер регулювання

-

дискримінаційні;
недискримінаційні;

- прямі (адміністративні);
- непрямі (економічні)
- регуляторні;
- нерегуляторні

Тип

- кількісні обмеження;
- цінові інструменти;
- стандарти, ліцензу#
вання, квотування,
державні закупки;
- обмеження доступу
до інфраструктурних та
комунікаційних мереж

Рис.1 Систематизація протекціоністських заходів,
що впроваджуються на ринку транспортних послуг
Примітка: складено автором на основі аналізу джерел [6,7]

Бар’єри присутності на ринку пов’язані із заборонами чи
створенням перешкод входу на ринок нових перевізників, що зменшують
не лише їх кількість, а й обсяг послуг, що ними надаються (наприклад,
обмеження частки каботажних перевезень, що виконують іноземні
транспортні компанії). Обмеження діяльності перевізників на ринку
полягають у створенні таких умов, за яких витрати іноземних перевізників
стають більшими за витрати національних; національні перевізники за
рахунок субсидій, пільгових кредитів, податкових пільг тощо отримують
додаткові переваги у ціновій конкуренції.
Дискримінаційні заходи обмежують діяльність тільки іноземних
перевізників та полягають у впровадження внутрішніх законодавчих чи
адміністративних норм, що визначають частку іноземних послуг та
особливості
діяльності
зарубіжних
транспортних
компаній.
Недискримінаційні бар’єри однаково обмежують діяльність як
національних, так і зарубіжних постачальників транспортних послуг
(наприклад, державна монополія на залізничному транспорті, технічні
норми, стандарти, сертифікація та ліцензування тощо).
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Регуляторні заходи пов’язані зі встановленням законодавчих норм,
що впливають на конкуренцію, а нерегуляторні # обмежують ефективну
конкуренцію на ринку. Адміністративні бар’єри є примусовими
заходами, що мають силу наказу та встановлюють більш жорсткі
обмеження. Економічні заходи є інструментами непрямого впливу, що
стимулюють або обмежують конкурентний механізм через інструментарій
фінансової, податкової, бюджетної, митно#тарифної політики тощо.
Прикладами кількісних бар’єрів у транспортному секторі є
двосторонні угоди, які регулюють міжнародні повітряні послуги
транспортування, та угоди з надання послуг із вантажних морських
перевезень, які регулюються Кодексом судноплавства. Так, двосторонні
угоди з надання міжнародних повітряних послуг транспортування
регламентують: перелік авіаліній, що мають право здійснювати польоти за
певним маршрутом; тип авіалайнерів, що здійснюють перевезення;
кількість польотів авіакомпаній третіх країн на певному маршруті.
Кодекс судноплавства, базуючись на принципі взаємності, надає
національним компаніям рівні права стосовно умов фрахтування, обсягу
перевезень на базі масштабів двосторонньої торгівлі, регулює питання
допуску до цього виду послуг компаній із третіх країн тощо [6].
Також можна зазначити, що на ринку авіаперевезень відповідно до
ступеня обмежень діють угоди трьох типів, а саме: чиказького типу, які
відображають процеси регулювання світового ринку, бермудського типу,
що відзеркалюють процеси дерегулювання ринку, проте ліберальними
повною мірою їх вважати не можна, та лібералізовані угоди типу
«Відкрите небо». Найбільш розповсюдженими є, все ж таки, угоди
бермудського типу, однак починаючи з 2000#х років все більше
укладаються угоди, які характеризуються відкритістю доступу до
національних ринків, що демонструє поглиблення лібералізаційних
процесів на світовому ринку авіаперевезень [9].
Також до кількісних обмежень належать прямі заборони держави
щодо надання послуг, зокрема надання ексклюзивних прав національним
перевізникам на здійснення транспортних перевезень на території країни
або резервування вантажів за вітчизняними постачальниками послуг.
Наприклад, у США за національними судновласниками резервується
перевезення 100% військових і 50% цивільних урядових вантажів, у
Франції за національним торговельним флотом зарезервовані
перевезення майже 70% нафти і 40% вугілля, в Іспанії –
транспортування нафти, бавовни і тютюну тощо [6].
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До цінових інструментів належить пряме встановлення цін на
послуги, моніторинг та контроль за цінами, субсидіювання транспорту
(наприклад, 15–80% доданої вартості продукції на залізничному
транспорті субсидіюється державою). Також на ринку транспортних
послуг країнами впроваджуються заходи ліцензування перевізників,
сертифікації послуг, застосування екологічних стандартів, зокрема
квотування викидів шкідливих речовин від пересувних засобів,
фінансування національних перевізників за рахунок державних закупок,
обмеження доступу іноземних постачальників транспортних послуг до
певних видів устаткування або інфраструктурних об’єктів.
В цілому слід зазначити, що протекціоністська політика оцінюється як
стримуючий фактор розвитку глобального ринку транспортних
перевезень. У зв’язку із цим вже з кінця 80#х років більшість країн
переорієнтувала свою транспортну політику в бік лібералізації
перевезень,
що
забезпечувалося
впровадженням
інструментів
приватизації та комерціалізації державних підприємств, розширення
сфери діяльності приватного сектора в рамках функціонування як
національних транспортних підприємств, так і за участю іноземців [10].
Отже, на сучасному етапі система міжнародного регулювання торгівлі
транспортними послугами базується переважно на принципі «вільної
конкуренції» на комерційній основі, що забезпечує свободу перевезень,
захищає від дискримінації щодо іноземного перевізника, від
несправедливої цінової політики та преференційного режиму для
національних перевізників. Однак, при цьому слід зауважити, що рівень
ліберальності окремих країн все ж таки відрізняється відповідно до
загального рівня соціально#економічного розвитку, тобто країни
знаходять власні баланси у напрямі від жорсткого регулювання до повної
лібералізації ринку транспортних перевезень.
Таким чином, до специфічних рис системи регулювання ринку
транспортних перевезень слід віднести прагнення країн щодо досягнення
балансу між імплементацією інструментів лібералізації національного
ринку перевезень та його активної інтеграції до регіонального та світового
ринку з одного боку та використанням протекціоністських заходів з
іншого, що мають на меті забезпечити збереження достатнього рівня
конкурентоспроможності національних транспортних систем та сприяти їх
сталому розвитку як вагомого чинника впливу на рівень національної
безпеки країни та її позиціонування в системі світогосподарських в’язків.
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПРАВИХ ПАРТІЙ
СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
У статті автор з’ясовує економічну складову поширення
діяльності правих партій сучасної Європи. Автор знаходить
причини анти іммігрантських мотивів у програмах найвідоміших
правих партій Європи 2010(х рр.
Ключові слова: Праві партії, іммігранти, антиіммігрантські
настрої, науково(популярний аналіз.
Однією з помітних тенденцій політичного життя сучасної Європи є
зростаюча електоральна підтримка крайніх правих партій. Перетворення
правих партій в помітних гравців на політичній арені викликає підвищений
інтерес серед дослідників та аналітиків. Відзначимо низку статей
кандидата політичних наук, доцента кафедри державного управління
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марти
Гримської [2], в яких авторка з’ясовує причини зростання електоральної
підтримки крайніх правих політичних партій у державах Європейського
Союзу та систематизує питання термінології європейських правих.
Відомий львівський політолог Анатолій Романюк аналізує праві сили
Європи у контексті порівняльного аналізу політичних інститутів країн
Західної Європи [9]. Виокремимо також пізнавальні статті вітчизняних
публіцистів#аналітиків Володимира Денисюка «Праві партії в Європі: де
зараз і що буде потім?» [3], Владислава Кудрика «Час правих і винуватих:
чи варто Європі боятися радикальних популістів?» [5], Олександра
Казимирського«Праві партії в Європі стають все популярнішими» [4] та
низку інших публікацій. Побіжний огляд літератури дозволяє зробити
попередній висновок, що нині бракує власне наукової продукції, яка би
змогла цілісно окреслити дану проблему. Пропонована нами стаття є
радше науково#популярною спробою з’ясування економічної складової
активізації правих партій сучасної Європи.
Починаючи з другої половини 1980#х рр. відбулися суттєві зміни у
виборчих симпатіях громадян багатьох країн Західної та Східної Європи. В
Австрії, Нідерландах, Швейцарії, а згодом – у Франції політичні партії
крайнього правого спрямування на національних парламентських
виборах, а у Франції – й на президентських почали отримувати понад
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15% голосів виборців, а відтак суттєво змінили партійну конфігурацію
політичного життя цих країн.
Нині у Європі бачимо подальше стрімке зростання позицій правих сил.
В деяких країнах влада вже знаходиться у руках правих партій, в інших –
вони тільки отримують можливість впливати на загальнодержавну
політику. 2014 р. націонал#консервативна Данська народна партія
отримала 26,6 % голосів під час виборів до Європарламенту; фінська
партія «Істинні фіни» на парламентських виборах 2015 р. – 17,6 %, а
«Швейцарська народна партія»,– 29,4%. Праворадикальний «Рух за
кращу Угорщину» («Йоббік») на парламентських виборах 2014 р.
отримав 20,54 % голосів, що зробило його третьою за величиною
політичною силаю в країні. У Греції неофашистська партія «Золотий
Світанок» (ΧρυσήΑυγή), заснована 1980 р., тільки 2012 р. увійшла до
парламенту Греції, посівши 21 місце. Вибори тоді прийшли на тлі
виснажливих економічних потрясінь і в стані жорсткої економії. До слова,
партія «Золотий Світанок» схильна до екстремальних анти іммігрантських
поглядів та виступає за зближення з Росією. Лідери партії заявляють, що
готують численні протести по всій країні проти «ісламізації Греції».
У Східній Європі показовою є Польща, де крім правлячої сили «Право
і справедливість» (ПіС) оберти набирає ультраправа партія
«Зміна» (Zmiana). Лідер партії «Zmiana» Матеуш Піскорський їздив до
Криму перед анексією українського півострова, де виступив в ролі
«спостерігача» на так званому референдумі. За словами М.Піскорського,
підтримка проросійських бойовиків з боку Кремля – це «нормальна
реакція» на нібито утиски російськомовного населення України. В рамках
цієї співпраці М.Піскорський створив політичні організації, що
фінансуються Росією. Цілі організацій були такі: створення
антиукраїнських настроїв в Польщі й антагонізація польсько#українських
відносин.
У Швеції ультраправа партія «Шведські демократи» (SD,
Sverigedemokraterna) виграла близько 13% голосів на виборах у вересні
2014 р., що дало їй 49 з 349 місць у парламенті. Партія закликала до
сильного обмеження імміграції та не підтримала вступ Туреччини до
Європейського Союзу. Представники SD прагнуть проведення
референдуму з питання членства країни в Європейському Союзі. До
слова, за даними екзит#полу, на парламентських виборах у Швеції, які
відбулися 9 вересня 2018 р., шведські демократи з результатом 19,2%
посіли друге місце, поступившись лише соціал#демократичній партії
Швеції. Однак, у порівняні з попередніми виборами (на виборах 2014 р.
вони здобули 12,9%), SD суттєво зміцнила позиції. Посилення позицій
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правих партій у Швеції пояснюють зростанням антиіммігрантських
настроїв у країні. Лише 2015 р. Швеція з 10#мільйонним населенням
прийняла майже 160 тисяч шукачів притулку. В розрахунку на кількість
населення це, вочевидь, найвищий показник серед країн#членів ЄС [1].
Упродовж 2016–2017 рр. спостерігалося активне пожвавлення
діяльності правих сил у Німеччині, Австрії та Франції. Зокрема у Австрії
на дострокових парламентських виборах у жовтні 2017 р. ультраправа
націоналістична «Австрійська партія свободи» (FPO (Freiheitliche Partei
Osterreichs)) зайняла друге місце, поступившись лідеру – консервативній
«Австрійській народній партії» лише в 4 проценти. Програма партії
залишилася антиіммігрантською, водночас у ній зроблено наголос на
необхідності підтримки місцевих сільськогосподарських виробників.
Австрійські крайні праві не здійснюють прямої підтримки політики
В. Путіна, проте різко виступають проти антиросійських санкцій, котрі
«змушують страждати австрійський народ через якусь нікому не відому
Україну» [10].
У Франції права сила «Національний фронт» на чолі з харизматичною
Марін Ле Пен виступає за протекціоністську економічну політику і планує
припинити надання державної допомоги для іммігрантів, у тому числі
медико#санітарної. «Національний фронт» у 2014 р. отримав від
Росії кредит у розмірі 9 млн. євро на проведення виборчої кампанії.
Кредит було надано «Першим чесько#російським банком», який,
незважаючи на свої чеські корені і бізнес#інтереси в цій країні, є повністю
російським. У 2002–2003 рр. банк, який мав досить скромні активи,
купила компанія «Стройтрансгаз», яка в ті роки контролювалася сім'ями
Віктора Черномирдіна і Рема Вяхірєва, а нині належить структурам
Геннадія Тимченка. Після зміни власника активи банку різко
збільшилися, і він увійшов до числа 50 найбільших банків країни. У
лютому 2016 р. Марін Ле Пен запросила кредит у розмірі 27 млн. євро на
фінансування передвиборної кампанії на президентських і парламентських
виборах знову у Росії.
«Національний фронт» вважає іммігрантів, особливо мусульман,
основною загрозою національній ідентичності і національній безпеці
Франції. Для таких тверджень представники «Національного фронту»
використовують досить просту статистику. У Франції сьогодні найбільший
відсоток мусульманського населення в Європі – біля 8 %. Найбільше
іммігрантів приїжджає у країну з колишніх французьких колоній –
насамперед із Алжиру і Марокко. «Національний фронт» вважає, що
фінансові та імміграційні аспекти глобалізації знищують робочі місця і
реально загрожують загальному добробуту Франції. Похідним у цьому
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положенні є пункти критики ЄС як могутнього інтеграційного об’єднання,
та виходу Франції із єврозони з поверненням національної валюти –
франка. Представники партії заперечують участь Франції в Шенгенській
зоні і категорично виключають будь#яку можливість вступу Туреччини до
Європейського Союзу. Серед вимог «лепенівців» також повернення до
традиційних цінностей, зокрема до заохочення багатодітних сімей,
сприяння розвиткові французької культури, підтримка національного
виробника, французького дрібного та середнього підприємництва, бізнесу.
Такі настанови дають підстави характеризувати «Національний фронт» як
націонал#популістську партію [10].
Одіозний російський олігарх Костянтин Малофеєв зізнався, що
2014 р. у Відні, у палаці «Ліхтенштейн», він виступав у ролі координатора
європейських ультраправих партій, у тому числі вже згаданого
«Національного фронту» Франції та Австрійської партії свободи. За його
словами, у австрійських ультраправих йому імпонує євроскептицизм та
рішучий намір зупинити міграцію. Російський олігарх, який стоїть за
розв’язанням війни на Сході України, також повідомив про персональні
зв’язки з партією німецьких євроскептиків «Альтернатива для
Німеччини». До слова, парламентські вибори у Німеччині 2017 р.
вірогідно стали найбільш непередбачуваними через свої результати.
Вперше з часів Другої світової війни до парламенту потрапила
націоналістична права політична партія, уже згадана вище –
«Альтернатива для Німеччини», що отримала 11,5% голосів.
Європейські праворадикальні партії нерідко виступають у ролі лобістів
інтересів Російської Федерації і політики В. Путіна. Їх приваблює
антиамериканізм і націоналізм в ідеології та практиці кремлівського
режиму. Так, М. Ле Пен в інтерв’ю газеті «LeMond» заявила: «Я
відчуваю певне захоплення цією людиною. Він просуває патріотичну
економічну модель, яка радикально відрізняється від того, що нам
нав’язують американці». Путінську позицію до певної міри підтримує
також праворадикальна партія «Фламандський інтерес», відома
антиіммігрантськими настроями та бажанням відокремитись від
Бельгії [6]. При тому, що Європа поступово схиляється праворуч, вона
дуже критично сприймає праві партії, які існують в Україні, зокрема УНА#
УНСО, «Тризуб імені Степана Бандери» та «Правий сектор». В цьому
вони, певною мірою, грають в унісон з Росією, де ці партії заборонені
рішенням Верховного суду за поданням Генпрокуратури [3].
Спільною ознакою всіх правих партій є також активне використання
політичної популістичної риторики, яка спрямована одночасно й проти
плюралістичної складової системи демократичних цінностей. Вагомим
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чинником актуалізації правопопулістської риторики у країнах Західної
Європи є глобальна фінансово#економічна криза, яка поставила під
сумнів стабільність матеріального добробуту громадян, досягнутого
протягом останніх десятиліть, організаційні та фінансові можливості
міжнародних економічних та політичних організацій (МВФ, ЄС тощо).
Уцілому, сучасний західноєвропейський популізм характеризується
здебільшого домінуванням негативного, протестного спрямування.
Предмет критики традиційний – корупція, спотворення волі народу,
турбота лише про інтереси правлячого класу і заможних верств,
економічні та соціальні проблеми, погіршення життєвих стандартів тощо.
Ці питання безпрограшні, оскільки конкретні приклади досить часто
можна знайти в діях влади, а формулювання цих питань здатне
забезпечити певний рівень підтримки «народу», особливо на виборах [10].
Які причини такого успіху європейських правих? Колишній
заступник міністра
економіки
України,
а
нині
громадянин
Німеччини Олександр Боровик уважає, що популярність «Альтернативи
для Німеччини» зросла, перш за все, через мігрантську кризу. Разом з
тим, експерт звинувачує правих у популізмі, бо реально вирішити
проблему через назагал толерантну позицію А.Меркель у цьому питанні,
на думку О.Боровика, складно. «Якщо господарство буде залишатися
сильним, – зазнає експерт, то праві партії не мають набрати більше, ніж є
зараз. Вони не зможуть зробити все, що пообіцяли. Вони дискредитують
себе скандалами». Кандидат філософських наук, політолог, фахівець з
геополітики Едуард Юрченко впевнений, що нарощення позицій правих у
Європі не є тимчасовою ситуацією, оскільки в більшості країн почали
говорити про повернення крайніх правих приблизно з 1980#х років. Він
підтримує «мігрантські мотиви» як причини популяризації правих, але
вважає, що вирішити цю кризу в межах ідеології сучасної
політкоректності неможливо. Адже масові депортації не вписуються в
сучасний світогляд, а інтегрувати мігрантів в європейську культуру не
вдасться. Крім того, на думку Е.Юрченка, політкоректність з 2010 р.
прийняла тоталітарний характер, бо нетрадиційні форми поведінки
(ЛГБТ), до яких у Європі і раніше толерантно ставилися, почали нахабно
людям нав’язувати свою ідеологію. Це, врешті, також призводить до
зростання консервативних настроїв у Європі, оскільки громадяни, які з
цим не згодні, відчувають себе дискримінованими [7].
Один із найбільш впливових та відомих дослідників крайніх правих
політичних партій Кас Мудде у своїй фундаментальній праці
«Популістські радикальні праві партії в Європі» впроваджує три
елементи, які вважає базовими для цих політичних сил: нативізм,
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популізм та авторитаризм. Визначаючи термін «нативізм», Кас Мудде
підкреслює, що у політологічному сенсі він найчастіше розглядається як
жорстке протистояння будь#яким меншинам, яке базується на відчутті
належності до певного народу. Відтак нативізм в ідеології крайніх правих
політичних партій проявляється, передусім, у розгляді певних груп
(іммігрантів чи національних меншин) як таких, що загрожують
національній єдності та ідентичності. Зберігаючи культуру і традиції, вони
стають на заваді формуванню відчуття належності серед своїх членів, які,
не проходячи асиміляцію, залишаються надто «іншими», а отже,
«чужими» [2].
За словами відомого дослідника правих рухів у Європі та наукового
співробітника Віденського інституту гуманітарних наук Антона
Шеховцова, тенденція популярності правих збережеться, хоча й це не
означатиме, що їхні рейтинги зростатимуть серйозно. На думку
політолога, популярність правих в Європі можна пояснити як загальними
для континенту, так і індивідуальним для кожної країни причинами. Втім,
антимусульманська та антиіммігрантська риторика ширитимуться, як і
зростання ізоляціоністських, євроскептичних, популістських і частково
ксенофобних настроїв у Європі. Антон Шеховцов вважає, що нинішня
популярність правих популістів – лише продовження тенденцій1980–
90#х рр. Але нинішні праві за своєю ідеологією менш радикальні. До
зростання популярності правих, на його погляд, призвели наслідки
економічної світової фінансової кризи та значний наплив мігрантів. Він
пов’язує загальні причини підйому радикальних популістів у Європі також
з «недовірою до «мейнстримних» політиків, до так званих політичних
еліт». У європейців, до того ж, поступово зникає відчуття економічної
безпеки.
Професор політичної філософії Гарвардського університету Майкл
Сандел в колонці на Project Syndicate також вказує на причини, чому люди
голосують за популістів. Американські демократи та британські
лейбористи, на думку філософа, надмірно захопилися освіченими і
прогресивними виборцями, а натомість свій традиційний електорат
занехаяли. До робочих професій поваги все менше, і перспектива
автоматизації виробництва повинна стати приводом для політиків
переосмислити роль і значення роботи. Натомість розрив між багатими і
бідними у світі поступово збільшується. Соціальний устрій сприяє поділу
на успішних і неуспішних, освічених і неосвічених, внаслідок чого ті, хто не
досяг успіху, впевнені в корумпованості системи або зневірені в собі.
Звідси – злість та образа, яку з успіхом, на думку М.Сандела,
використовують праві популісти.
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Нарешті, європейські та американські еліти, як уважає М.Сандел, не
знайшли відповіді на питання, яку перед ними поставила глобалізація
(наприклад, що важливіше – космополітична етика або національна
солідарність). Крім того, праві популісти з часом відмовилися від багатьох
радикальних атрибутів, як то гомофобія і антисемітизм, а їх програми
можуть бути правими, лівими і консервативними одночасно. Побоюючись
приходу правих радикалів до влади центристи, за М.Санделом, самі
переймають окремі елементи їхньої риторики і виступають на захист
традиційних західних цінностей [5].
Тож у Європі з’являється все більше націоналістичних, популістських і
праворадикальних партій, негативно налаштованих як по відношенню до
єдиної Європи, так і до міграції з інших країн. Однак європейські праві
партії дуже неоднорідні, а їхні програми включають елементи різних
політичних течій. Вони можуть бути ліберальними, консервативними або
ж цілком лівими одночасно (економічні програми ліворадикальних і
праворадикальних партій спрямовані проти істеблішменту і глобалізації),
але з приправою націоналізму.
Програми кожної з правих партій мають свою специфіку, хоча в
останні роки підйом їхніх рейтингів відбувається в основному на тлі
антиімміграційних настроїв. Об’єднує ці партії також скептичне ставлення
до традиційних політичних партій, які фактично мали владу в Західній
Європі з кінця Другої світової війни і творили демократичну та
плюралістичну Європу.
Разом з тим, місцеві бізнес еліти та банківські кола не дуже активно
підтримують праві партії. І, передусім, через помітні впливи російських
спецслужб, які послідовно нав’язують євроскептицим, використовуючи в
своїх методах нерідко відверту брехню та підміну фактів. Показовою тут
є діяльність «Міжнародного консервативного форуму» в Петербурзі, який
часом збирає російських націоналістів та представників європейських
партій, що мають стійку репутацію ультраправих, націоналістичних і
неонацистських.
Видається, що Україні нині варто частіше нагадувати Європі про
необхідність
боротьби
з
двійними
стандартами
в
оцінках
внутрішньополітичних процесів, які відбувається у країнах#членах
Євросоюзу, а також тих державах, які прагнуть інтегруватися в ЄС.
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The economic component of the activation of the right(wingpartiesof
modern Europe. In the article the author shrinks the economic component of
the expansion of the "right" parties of modern Europe. The author finds
reasons for anti(immigrant motives in the programs of the most famous
right(wing parties of Europe in the 2010s.
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ІДЕЇ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
В статті висвітлені основні ідейні складові економічного
націоналізму в діяльності керівництва Карпатської України,
Українського національного об’єднання. Зокрема з’ясовано основні
здобутки та прорахунки розвитку основних сфер господарського
життя краю після надання йому автономії.
Ключові слова: Карпатська Україна, економіка, господарство,
націоналізм, Українське національне об’єднання.
Державотворчі процеси в Закарпатті почали розвиватися ще після
революційних подій 1917–1918 років, коли було закладено основні
принципи та ідеї державотворчості Закарпаття на основі соборності з
Україною. На початку 1920#х років в результаті поразки Української
національно#демократичної революції 1917–1921 років західноукраїнські
землі опинилися у складі трьох держав – Польщі, Румунії й Чехо#
Словаччини. Зокрема, значна частина Східної Галичини, Західної Волині,
Західного Полісся, Холмщина і Підляшшя перебували під польською
окупацією. В Закарпатті, під час його перебування у складі ЧСР,
закладалися основи виникнення державності Карпатської України та її
ідеологічних засад [7, с. 26].
Тільки наприкінці 30#х років ХХ ст. успішно завершилася багаторічна
боротьба українців Закарпаття за надання автономії краю в складі Чехо#
Словаччини. Після Мюнхенської угоди ЧСР потрапила під цілковитий
вплив Німеччини. Народи Чехо#Словацької республіки почали
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обстоювати свої права. Словаччина перша домоглася визнання її
автономною в рамках ЧСР. За її прикладом Підкарпатська Русь в жовтні
1938 року обрала перший автономний уряд на чолі з прем’єр#міністром
А. Бродієм – одним із лідерів русофільства. Проіснував цей уряд до 26
жовтня і був розпущений. З’ясувалося, що А. Бродій дотримувався
проугорської орієнтації і свою діяльність спрямував на приєднання
Карпатської України до Угорщини. Його було негайно заарештовано в
Празі за «державну зраду» [7]. Уряд ЧСР терміново призначив новим
прем’єр#міністром Підкарпатської Русі лідера українського національного
руху в краї А. Волошина, який переніс свою канцелярію із Ужгорода до
Хуста, що став столицею автономної української держави – Карпатської
України, розбудова якої розпочалася швидкими темпами, і, не останньою
чергою завдяки безпосередній підтримці й допомозі з боку галицьких
українців, які масово переходили польсько#чеський кордон, поспішаючи
на поміч своїм закарпатським братам.
В нинішній суспільно#політичній ситуації в Україні, коли стоять
завдання національної консолідації громадян та подолання соціально#
економічного відставання країни від провідних західних держав, особливо
значимим є звернення до досвіду українців у відстоюванні ідеалів
економічного націоналізму в міжвоєнний період.
Міжнародна обстановка у той час була дуже складною – реальною
стала загроза виникнення Другої світової війни. На території краю
активно діяла угорська «п’ята колона». Поряд з численними диверсійними
акціями терористів тут проводилася антиукраїнська і античеська
пропаганда, лунали заклики до повалення законної влади. У такій ситуації,
враховуючи ряд об’єктивних і суб’єктивних чинників, уряд Карпатської
України в інтересах консолідації всіх українських сил, збереження спокою
в державі і з метою створення нормальних умов для соціально#
економічних перетворень у краї вирішив піти на певне згортання
демократичних засад (розпуск політичних партій, закриття окремих
періодичних видань, проведення безальтернативних виборів до сейму
тощо). У грудні 1938 р. за прикладом Голови Ради Міністрів Чехо#
Словаччини Сирового А. Волошин розпустив всі політичні партії, які
існували на Закарпатській Україні. Відтак почалася робота зі створення
нової національної партії серед активних діячів Закарпаття, які входили до
керівних органів проукраїнських товариств і партій – ХНП, УСП, філій
Аграрної та Соціал#демократичної. Упродовж тижня було проведено
кілька попередніх засідань, розроблявся статут партії, її програма.
Наслідком спільної роботи 18–20 січня 1939 р. стало створення єдиної
української політичної партії – Українське національне об’єднання
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(УНО). 20 січня 1939 р. було видано розпорядження за № 653/39 про
дозвіл створення партії УНО, що означало право на її легітивну
діяльність. Тоді ж оголосили про участь УНО у виборах до сейму. Таким
чином, сповнилися мрії багатьох українських громадсько#культурних і
політичних діячів краю про заснування й діяльність політичної організації,
яка б об’єднала всі національно#свідомі сили і виступила єдиним фронтом
на захист своїх прав і свобод. Одним із результатів виникнення партії
УНО стало, без сумніву, порозуміння колишніх керівників і членів різних
партій українського спрямування в необхідності виступу спільними силами
на виборах і вироблення єдиного кандидатського списку [14, с. 68]. 24
січня 1939 р. на установчих зборах партії УНО було обрано керівництво
організації, сформовано його головний провід. Головував на зібранні
прем’єр#міністр і голова Української Центральної Народної Ради
А. Волошин, який виголосив промову. Він прочитав і «видав декрети
функціонерам», які «зложили присягу до рук предсідника Національної
Ради, прем’єра Волошина». Після цього було обрано голову партії УНО,
яким став Ф. Ревай. Заступником голови обрали М. Тулика, а
генеральним секретарем – А. Ворона. До складу керівного органу також
увійшли: секретар І. Рогач, референт пропаганди В. Комаринський,
контролери М. Бабота і М. Бандусяк. Крім того, безпосередніми членами
проводу партії УНО стали: А. Штефан, М. Бращайко, І. Невицька,
С. Росоха, Ю. Пазуханич, М. Долинай, С. Клочурак, В. Лар, Д. Німчук,
М. Марущак, Д. Попович, І. Климпуш, М. Гупаловський. Почесним
головою УНО був обраний А. Волошин. Крайовий секретаріат, головний
провід партії розташувався у місті Хуст, а офіційним друкованим органом
організації була газета «Нова свобода», яку редагував В. Гренджа#
Донський [14, с. 69]. В цьому часописі у статті «Опіка над робітництвом
Карпатської України» зазначалося: «В Українській нації всі будуть
робітниками: одні за плугом, другі за станком, треті в лабораторії, четверті
над книжкою, а кожна праця цінитиметься, як національний обов’язок»
[5].
А вершити свій «національний обов’язок» було де. Перед новою
владою, усім населенням гостро постали проблеми малоземелля,
відсутності розвиненої індустрії, безробіття. Закликаючи співвітчизників
«творити своє господарство», «Нова свобода» у редакційній статті від 13
листопада писала: «Можливості праці в нас можуть бути дуже великі, бо
нам треба будувати нові фабрики, регулювати ріки, треба поширювати й
вдосконалювати ті галузі народного господарства, що вже існують, а крім
того, треба буде ще й нові галузі запроваджувати, як, наприклад,
переробка овочів, оброблення шкіри, хатній промисел» [5; 10] .
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Незважаючи на те, що значну частину часу і зусиль уряду Карпатської
України та УНО забирали політичні та оборонні проблеми, не меншої
уваги потребував й економічний розвиток краю, соціальне забезпечення
населення. В цьому сенсі завдання, що стояли перед автономним урядом
А. Волошина, були надзвичайно складними. Основними, на думку
прем’єра, були: забезпечення оборони краю, спокою, порядку, добробуту
людей, а також ліквідація голоду, побудова залізниць, мостів, фабрик,
заводів, пристосовуючи все до нових умов нашого господарського та
культурного життя. Розбудова господарства краю потребувала значної
кількості працюючих робітників та чималої суми грошей. Необхідно було
розвивати такі галузі, як хліборобство, скотарство, садівництво,
огородництво, збільшити добування корисних копалин тощо [8]. А в
урядовому «Маніфесті до українського народу» від 19 листопада 1938 р.
на перший план висувалися проведення земельної реформи, розвиток
хліборобства й виноградарства, піднесення скотарства й молочарства.
Місцеве населення дуже швидко реагувало на появу нової політичної
партії. Вже за перші два дні до її лав вступило близько 5000 осіб.
Програма партії УНО виражала спільну ідею домінуючої влади у
майбутній державі. У цьому, на нашу думку, полягала основна
своєрідність програмних положень. Вони друкувалися в партійній пресі як
настанови та пропозиції щодо «правильного» життя пересічного
громадянина і вірного підданого своєї національної країни. В основі
програмних розділів були поняття «нація», «українська національна
спільнота», «відповідальність та дієва жертвенність членів».
В Програмі УНО зокрема зазначалося, що «… українська селянська
верства є основною верствою української нації… Карпатська Україна
матиме велике завдання: окружити опікою та все зробити для
українського селянства. Український селянин мусить стати співвласником
Української Держави. Українська влада Карпатської України переведе
земельну та лісову реформу, забезпечить селян дешевим кредитом на
відбудову та інтенсифікацію господарства… Злишні працьовиті руки селян
із Верховини дістануть працю на дорогах, при ставленні нових мостів, сіл,
містечок, нових фабрик та електричних станцій. Бідним дітям незаможних
селянських родичів дасть змогу кінчати на кошт держави високі школи й
вони будуть пізніше сплачувати свій борг працею на користь народу.
Українські селянські сини найдуть заняття в новопоставлених фабриках,
визначать ремесло, найдуть заняття в урядах та в державній службі,
заповнять військо та службу безпеки …» [1, с. 246–247]. І далі в статті 8
Програми йдеться, що «засоби тяжкої індустрії, шляхи та копальні будуть
знаціоналізовані та зістануть власністю Української Нації… Всі банки
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поставлені будуть під державну контролю… Також загранична торговля
буде контрольована державною господарською радою і ввіз та вивіз
товарів буде підпорядкований загальному добру української нації.
Широкий кооперативний рух, підсилюваний державою, допоможе
українській нації в найкоротшому часі нагромадити достаточні грошові
засоби для господарського опанування держави. При помочі
кооперативної акції розбудуємо в першу чергу сільськогосподарську
промисловість. Також почасті наша легка промисловість та цілий
домашній промисел буде розбудований при помочі кооперації…Українська
Держава перемінить лиш організаційну форму управи цими галузями
промисловості. Ця управа буде гнучка, пристосується до потреб Нації,
введе господарсть та найбільш можливу ініціативу, а в поодиноких галузях
зробить робітника співвласником у продукційному процесі…» [1, с. 249–
250].
Отже, вирішення соціально#економічних проблем в 1938–1939 рр.,
коли Закарпаття здобуло автономний статус, стало вимогою часу. Сам
факт надання йому автономії зовсім не означав, що його економіка
розвиватиметься тепер самостійно: за двадцять років входження краю до
складу ЧСР вона була тісно пов’язана з економікою інших земель
федерації.
У зв’язку з цим, 23 грудня 1938 р. при чехословацькому уряді була
утворена Державна Господарська Рада (далі – ДГР) як дорадчий орган
уряду для справ господарських, соціальних і фінансових. ДГР складалась з
65 членів (чехів – 45, словаків – 15 і українців – 5), які обиралися на три
роки. Головою ДГР спочатку був д#р Годач, згодом Ян Батя.
Під час складання бюджету Карпатської України в лютому 1939 р.
перед урядом виникло багато економічних проблем. Голова УНО
Ф. Ревай змушений був визнати, що у «бюджеті виявляються недобори»,
які «мають покриватися із спільного бюджету». Загальнодержавний
бюджет федеративної ЧСР на 1939 р. складав 3 мдрд., 190 млн. кч., а
бюджет окремих частин федерації: чеський – 5 млрд. 900 млн. кч.,
словацький – 2 млрд. 370 млн. кч., український – 550 млн. кч.
Зобов’язання окремих федеративних територій до центрального
державного бюджету становили: Чехія – 70%, Словаччина – 24%,
Карпатська Україна – 26% [2, с. 85].
Міністерство комунікацій і господарства, яке очолив Ю. Ревай, мало 8
відділів: господарства, фінансів, залізниці, поштовий, телефонний та
телеграфний зв’язок, охорони здоров’я, торгівля і промисловість,
громадські роботи і соціальна опіка.

120

Щоб дізнатися про справжній стан автономії та її потреби, міністр
Ю. Ревай у супроводі своїх співробітників#експертів, зокрема інженера
Л. Романюка, О. Мурата та ін., здійснив кілька поїздок у найбільш
потребуючі райони Підкарпаття. Висновки були наступні: недоступність
транспортного сполучення, довозу харчів, можливість широкого експорту
лісу та солі.
Відтак одним із найголовніших завдань для уряду стало забезпечення
місцевих жителів продуктами харчування. Заробітна плата не
змінювалася, а ціни на продукти різко зросли, і почалася спекуляція ними.
Щоб запобігти голоду, особливо в гірських районах, уряд пішов на
скасування деяких податків. Одним із найперших його практичних кроків
стало розпорядження від 14 листопада 1938 р. про відміну екзекуції. «Для
стягання долгів, що повстали перед днем 1 жовтня 1938 року, не можна до
кінця серпня 1939 року позволити якого#небудь рода екзекуції або
продовжити вже дозволене екзекуційне поступування» [5].
В лютому 1939 р. міністерство господарства ЧСР додатково виділило
300 тис. крон для проведення акції надання допомоги найбіднішому
населенню краю. Тоді ж уряд Карпатської України «призначив
півмільйона крон на харчову акцію бідних дітей». Однак разові допомогові
акції не могли істотно поліпшити становище. Нездатність вирішити цю
проблему власними силами змусила А. Волошина шукати допомоги за
кордоном. В результаті почала надходити кукурудза з Румунії,
розглядалося питання про обмін закарпатського лісу й солі на зерно з
урядами Німеччини та Угорщини. Водночас проводилася певна робота з
поліпшення страхування й пенсійного забезпечення населення: в Хусті,
наприклад, був створений Краєвий уряд робітничого забезпечення.
Гострою на той час в краї була проблема безробіття. Кількість
безробітних постійно збільшувалась за рахунок галичан, що нелегально
переходили польсько#чеський кордон, втікачів з території, окупованої
Угорщиною, а також через припинення окремих видів робіт. Одночасно
відбувалась рееміграція закарпатців в пошуках роботи за кордон. За
даними офіційної статистики, в лютому 1939 р. у краї було зафіксовано
1507 осіб, які не мали роботи. Однак при цьому не враховані дві категорії
населення, які постійно прибували на Закарпаття, – біженці з окупованої
Угорщиною території і нелегальні емігранти з Галичини [3, с. 44]. З метою
поліпшення становища уряд Карпатської України в січні 1939 р. розпочав
переговори з урядом Німеччини, ЧСР і деяких інших країн про можливість
для закарпатців виїжджати на заробітки за кордон. Така домовленість
була досягнута, і кільком партіям робітників вдалося поїхати на сезонні
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роботи до Німеччини й ЧСР, хоча це не зняло хронічну для Закарпаття
проблему безробіття.
Економічна реформа мала охопити всі галузі народного господарства, а
найперше – лісову. Ліс залишався основним багатством краю. За
статистичними даними на січень 1939 р. на його території нараховувалося
336617 га державних, 185324 га приватно маєткових, 64449 га
урбаріальних, 2188 га церковних, 17313 га селянських лісів. В лісовому
господарстві працювала значна частина населення. Ліси займали близько
55% території в нових кордонах [4, с. 83].
На початку 1939 р. постало питання про створення єдинодержавної
дирекції лісів в Буштині, яку згодом було перенесено до Перечина. Їй мало
підлягати 30 лісових управ. Буштино перетворювалося у головний центр
лісового господарства [4, с. 84].
22 лютого 1939 р. обговорювалося питання нової організації всіх
державних лісів у Карпатській Україні, головним пунктом якого постало
проведення націоналізації й реорганізації управи лісів. Реформи в
лісовому господарстві передбачали будівництво нових тартаків, фабрик по
виробництву меблів, паперу.
В «Новій свободі» за 11 січня опубліковано статтю інженера
М. Дутка, у якій він, розмірковуючи над змінами у лісовому господарстві,
зауважував: «З економічного боку в першу чергу прийде під увагу
розбудова лісового промислу, тобто нових тартаків, фабрик на меблі, на
целюлозу, штучне прядиво тощо. З інтенсивненням лісового промислу
велику частину деревного продукту буде запрацьовано в краю, а наслідком
того значна кількість населення знайде нові верстати праці» [5; 11]. Разом
із тим інженер вважає, що «кожний крок в лісовому господарстві сьогодні
мусить бути наперед докладно обдуманий, щоб наступна генерація не
відсудила нерозважливих поступовань своїх попередників» [5; 11].
Для розбудови лісового господарства потрібні були інвестиції. Вони
мали вкладатися у зміцнення промислових підприємств та на
удосконалення комунікацій, необхідних для транспортування деревини.
Такі транспортні середники були збудовані в с. Богдани#Луги та на
р. Теребля. У січні 1939 р. почалися великі роботи в державних лісах. Так,
приміром, у районі управи державних лісів Чорна Вища, Чорна Нижча,
Німецька Мокра й Брустури вирубували щороку біля 80–100 тисяч
кубічних метрів м’якого дерева і 10–15 тисяч твердого.
Уряд Карпатської України докладав чимало зусиль, щоб покращити
транспорт і зв’язок та створити нові комунікації. Однак для здійснення
проектів не вистачало коштів. Зокрема, бюджет 175 кілометрів
автостради «Захід – Схід», яка мала пролягти по території Карпатської
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України від Малого Березного через Перечин, Сваляву, Довге, Хуст до
Тячева, мав обійтися уряду в 3,5 млрд. крон. В «Новій свободі» начальник
ресорту міністерства публічних робіт інженер О. Санат, говорячи про
значення для краю прокладання дороги, зауважив, що саме будівництво,
яке розраховане на 5 років, а потім експлуатація дороги, забезпечить
людей роботою та поліпшить умови для хліборобства й промисловості
через доступи до комунікації для околиць, що були далекі від доріг. Ця
дорога також мала сприяти розвитку туристичного руху [5].
9 лютого 1939 р. почала діяти залізнична комунікація між Ужгородом і
Ужком через Кам’яницю. Проект бюджету залізничного шляху з Великих
Лучок до Червеньова мав обійтися в 1 700 000 чеських крон. В результаті
угоди з Угорщиною із Ужанщини через Ужгород#Чоп#Севлюш з початку
березня 1939 р. мав розпочатися постійни й рух прямого потяга.
«Ужанщина буде мати сполучення на швидкий потяг Ясіня#Прага через
Перечин – Кам’яницю – Ужгород – Бановці – Легіня – Міхаломи –
Костолани. Швидкий потяг Ясіня – Прага мав подорожувати з Ужанщини
в Сланці» [4, с. 92–93]. На початку березня 1939 р. з угорським урядом
було погоджено проект транзитного переїзду по угорській території поїзду
«Хуст – Прага». Угорська та українська сторони домовились також про
рух пасажирського поїзда «Тересва – Костолани» і міжнародного рейсу
«Будапешт – Мукачево – Лавочне – Львів». Вирішувалися справи і про
рух поїздів всередині країни. У лютому 1939 р. почала діяти залізнична
комунікація Севлюш – Кушниця, а також сполучення Чинадієва і
Севлюша через Батєво [2, с. 87].
Не менша увага приділялася будівництву автомобільних доріг та
налагодженню руху по них. У січні 1939 р. уряд Карпатської України
запланував будівництво комунікації Великі Лучки – Червеньово –
Кайданово, а також Червеньово – Зняцево – Нове Давидково – Великі
Лучки – Ракошино [2, с. 87].
Найбільш відсталими були гірські райони країни, зокрема, села
Волівського округу. 24 лютого 1939 р. Волівщину відвідав міністр
внутрішніх справ і голова Господарської Ради Ю. Ревай. Серед питань, які
він обговорив з представниками місцевого уряду, було і питання доріг.
Керівники села Й. Дудикевич і М. Скире запропонували негайне
будівництво «так званої північної магістралі на відтинку Келечин –
Пилипець – Границя». Ю. Ревай також відвідав гірські села Лозянське і
Прислоп, в яких не було мостів і дороги. Будівництво моста мало обійтися
в 40000 чеських крон, а на будівництво дороги в Прислопі уряд асигнував
45000 крон [2, с. 87].
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Однією з невідкладних проблем, яку необхідно було вирішити якомога
швидше, була електрифікація. Оскільки територія краю була
електрифікована лише частково, то здійснення електрифікації великих
населених пунктів покладалось на перших порах на щойно організоване в
Хусті товариство «Карпатські електрарні». Воно мало малі електростанції
в Ясіні та Воловому. Завдяки цьому товариству почалась електрифікація
сіл Довге, Дубове, Поляна, Неліпино, Голубине, Ракошино, Давидково. В
1939 р. мала діяти електростанція в Оноківцях [2, с. 87].
Імпульсом для розвитку економіки краю повинно було стати
спорудження у Карпатах великої гідроелектростанції. «Електрарня, якої
нема в Європі», мала будуватися «біля Нижнього Бистрого, де Ріка і
Теребля віддалені між собою на 3 кілометри. Якщо прорізати тонелем
гору і пустити Тереблю в Ріку, то вийде спадистий водопад, який без
вугілля, без дров може погнати електрику» [9].
Саме на цьому місці й за цим задумом у 1956 році уже радянською
владою було збудовано нині діючу Теребле#Ріцьку ГЕС.
В лютому 1939 р. налагоджено телефонне сполучення із західними
частинами ЧСР. Тут були проведені 3 телефонні і 2 телеграфні лінії. «На
лінії ці вжито 784 кілометрів дроту, – відмічала «Нова свобода», – ці
праці коштували біля 1,5 мільйона крон». Ще в січні 1939 р. між
Угорщиною і Карпатською Україною було досягнуто згоди про
відновлення телефонного сполучення на лініях Ужгород – Перечин,
Ужгород – Хуст, Мукачево – Свалява, Дебрецен – Хуст.
Велика увага приділялась розробці корисних копалин, мінеральним
джерелам, які знаходилися у Воловому, Соймах, Вишньому, Бистрому і
Келечині. В районі населених пунктів Нересниця – Ганичі було відкрито
поклади вапняку, а також сировини, придатної для виробництва цементу.
Одним із найважливіших ресурсів Карпатської України була сіль.
Покладів Солотвина вистачало для цілої республіки, тобто для 15
мільйонів осіб. Щороку тут видобувалося 174 тисячі тонн. Завдяки цьому
ресурсу Карпатська Україна могла стати помітним суб’єктом на
європейському ринку солі [2, с. 88].
Певне місце у структурі промислового виробництва посідали
підприємства хімічної промисловості, в розвиток яких залучався
іноземний капітал (австрійська фірма «Густав Саш» і чеська «Батя»).
Проте заплановані іноземними компаніями промислові об’єкти, внаслідок
цілого ряду причин, не почали будувати. Обговорювалося питання про
експорт до Англії сірників, які виробляла фірма «Вулкан», однак справа
не увінчалася успіхом. Це стосується і спроби шведських бізнесменів
побудувати кілька фабрик харчової промисловості в краї.
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Ще одним завданням, яке виникло перед урядом, було врегулювання
торговельних питань з частинами федерації, пошук нових ринків збуту [4,
с. 84]. На території Карпатської України існувало кілька великих фабрик
хімічного виробництва – «Бантлін», «Сольва», «Кпотільда», «Вулкан»,
«Падрус» та ін. [4, с. 86].
Щодо майбутньої фінансової й банківської системи Карпатської
України, то планувалося, що фінансові органи будуть управляти
фінансами в межах законів на основі найвищої справедливості. Всі
платники податків будуть мати у фінансових органах чітку інформацію про
свої оплати. 2 березня 1939 р. А. Волошин та Ю. Ревай звернулися до
громадян Карпатської України з метою добровільно і своєчасно
сплачувати державні податки. «Не чекайте однак, щоби Вас напоминали.
Платіть добровільно, готівкою у своїх податкових урядах, сільських та
районних нотаріятах або поштовою щадницею. Хто заплатить всі
недоплатки сейчас, будуть йому дані полегші. Пам’ятайте, що платите
собі, будуєте для себе. Докажіть світу, що хочете вільно жити, що хочете
працювати для утримання самостійности Карпатської України, що знаєте
боротися за свою свободу і виконанням фінансових обов’язків для своєї
щасливої будучности та будуччини своїх дітей» [12; 1, с. 278] –
зазначалося у зверненні. А 10 лютого 1939 р. уряд Карпатської України
звернувся до всього українського народу з відозвою про внесення
пожертвувань до Народного фонду розбудови держави – «всенародний
національний даток, який, по змозі, був би рівний 1/2 (пів відсоткові)
річного заробітку кожного та був виплачений по можливості негайно» [13;
с. 277].
Натомість за короткий термін свого існування нова влада не встигла
розробити основи грошово#кредитної політики Карпатської України. В
Конституційному Законі про незалежність Карпатської України (Закон 1)
не включено пункт про її грошову одиницю. У спадщину Карпатській
Україні дісталися боргові зобов’язання (займи 1922–1938 рр.) колишньої
влади. Перші фінансові кроки здійснювались у пошуку міждержавного
кредиту. В цьому питанні було досягнуто попередньої домовленості, що
німецьке казначейство надасть кредит у розмірі 20 млн німецьких марок
на розбудову фінансової системи на Закарпатті. Іншим джерелом
грошово#валютних запасів держави вважалось завезення грошей із#за
кордону заробітчанами. Крім того, серед керівництва Карпатської України
були банківські службовці (Д. Климпуш, І. Роман, В. Шандор,
Л. Романюк, А. Бабота та інші), які займали керівні посади в
Підкарпатському банку і за певних обставин могли теж включитись у
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процес створення власної грошово#кредитної системи незалежної
держави [1, с. 277].
Отже, найвища інтенсивність ініціатив, спрямованих на реалізацію
основних завдань економічного націоналізму, припала на 1930#ті роки, що
суттєво
скоригувало
характер
міжнаціональних
взаємин
на
західноукраїнських землях. На жаль, через низку об’єктивних і
суб’єктивних причин, не всі задуми в економічній сфері керівництву
Карпатської України та Українському національному об’єднанню вдалося
втілити в життя. Порівняно з політичною діяльністю, тут успіхи були
значно скромнішими. Завадило здійснити намічені плани бідні економічні
ресурси і обмежені можливості автономного краю після приєднання
найбільш розвиненої в економічному відношенні частини Закарпаття до
Угорщини, постійний дефіцит бюджету Карпатської України, негативний
вплив низки зовнішніх факторів, пріоритетна увага до політичних питань,
боротьба з «ворогами української нації». І хоча помилки і порахунки у
діяльності А. Волошина та його прибічників були, все ж таки основна
причина в тому, що далекосяжні економічні, господарські наміри не були
зреалізовані в тогочасній міжнародній ситуації, внутрішньополітичних і
внутрішньоекономічних умовах, що склалися в 1938–1939 рр. у краї й
навколо нього. Карпатська Україна не мала можливості повноцінно
функціонувати як автономна, а тим більше, самостійна, незалежна
держава. Та й часу для цього їй історія відвела замало.
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ЗАХОДИ МЕШКАНЦІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
ЩОДО ДОПОМОГИ ПІДРАДЯНСЬКИМ УКРАЇНЦЯМ
ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
Проаналізовано основні заходи, якими мешканці Західної України
прагнули зменшити страждання українців в УРСР під час штучно
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Найтрагічнішою сторінкою в історії України та усього людства взагалі
був Голодомор 1932–1933 рр. Його головна причина – цілеспрямована
злочинна політика керівництва СРСР, яке таким чином боролося проти
українського національного відродження. Комуністична система,
утверджуючи свою владу на 1/6 земної кулі, прагнула довершити чорну
справу російських імператорів щодо ліквідації українства як окремого
європейського етносу.
Для населення Західної України не були таємницею як справжні
причини Голодомору, так і його трагічні наслідки. Про це свідчать
численні документи та публікації в пресі. «Не спричинили голод ні повінь,
ані посуха, ні інші нещастя, – а тільки божевільні експерименти
сьогоднішніх керманичів червоної влади» [1, с. 176], – йшлося в одному з
джерел.
Важливим у цьому контексті є дослідження заходів мешканців Західної
України щодо допомоги підрадянським українцям під час Голодомору
1932–1933 рр., які були певною формою українського економічного
націоналізму. Окреслена проблема не повною мірою відображена у
вітчизняній і зарубіжній історіографії, та є об’єктом цієї статті.
Серед досліджень обраної тематики слід відзначити праці Я. Комар#
ницького [19], М. Кугутяка [17], Р. Кушнежа [12], М. Лазаровича [1; 20],
М. Литвина [10], В. Маняка [9], О. Масана [7], Я. Папуги [5],
В. Чоповського [3] та ін. Джерельна база статті –опубліковані документи
[6; 8; 13–15] та матеріали преси 1930#х рр. [2;11; 18].
Населення Західної України надзвичайно болісно сприйняло трагедію
Голодомору й прагнуло організувати ефективну допомогу підрадянським
братам. Місцева українська преса повсякденно висвітлювала це
загальнонаціональне горе. Наприклад, найпопулярніша в Галичині газета
«Діло» постійно вела на своїх шпальтах рубрики «Голод в Україні»,
«Рятуйте Україну!», «Статистика голодної смерті», «Чужинець про
становище в Україні», «Страшне лихоліття населення в Україні», в яких
друкувала матеріали, присвячені Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.
Велику увагу цій проблемі приділяли також такі галицькі газети, як
«Новий час», «Народня справа», «Нова зоря», «Свобода», «Українська
громада», «Мета» та ін. Мовчала лише прокомуністична преса.
Важливим джерелом інформації про страхітливі події в
наддніпрянських селах стало й те, що вже від зими 1932–1933 років на
західноукраїнських землях почали з’являтися селяни#втікачі з радянського
боку. Їх не зупиняли ні укріплений кордон, ні польські власті
прикордонних воєводств, які робили все, аби зупинити потік біженців [2].
Якщо в 1931 р. кордон перейшло 324 родини, то у 1932 р. тільки за
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січень#березень – уже 359 родин [3, с. 7–9]. За словами втікачів,
причиною переходу була «страшна нужда» в Україні.
«На весну 1933 р., – ідеться у спогадах Т. Даниліва, що проживав у
м. Бучач, – майже ціле одне надзбручанське село перейшло р. Збруч,
втікаючи перед голодовою смертю, і перейшло на територію Західної
України. Мужчини, жінки, діти – голі, босі, простоволосі. Частину їх
залишено в Чортківському пов., а решту, душ так з 70, які прийшли до
Бучацького пов., розміщено по селах повіту, і з поміччю місцевого
населення вони поволі загосподарювались» [4].
Лише в Борщівському пов. впродовж декількох днів опинилося 27
втікачів. Подібна ситуація склалася й в інших надзбручанських повітах:
Копичинецькому, Скалатському, Збаразькому [2]. Коли у 1939 р.
більшовицькі війська перейшли Збруч і зайняли Західну Україну, всіх
людей представники радянської влади вишукували й арештовували.
Проте не всі громадяни Польщі могли леґально виїхати з СРСР,
оскільки з 1931 р. більшість іноземців, що постійно проживали там, було
оголошено радянськими громадянами. Разом із тим, прагнучи заробити на
людському горі, Москва наприкінці 1932 р. вустами «Інтуриста»
оголосила, що радянські громадяни можуть виїхати до родичів за кордон,
якщо останні заплатять за це. До лютого 1933 р. в такий спосіб лише 58
осіб залишили СРСР. У кращому становищі опинилися радянські
громадяни, які працювали робітниками. За них платили суму вдвічі
меншу, ніж за представників інтеліґенції: 250 і 500 дол. США
відповідно [5]. Тоді це були значні кошти.
Нерідко, навіть маючи близьких за кордоном, багато людей, які
проживали в охоплених голодом районах, не змогли виїхати з СРСР.
Існували значні перешкоди як з боку радянської, так і польської влади.
Наприклад, одна жінка зазначала про неможливість повернення до
Польщі, тому що вона є дружиною звинуваченого в політичних злочинах.
Польська влада теж намагалася, використовуючи будь#який формальний
привід, не допустити в’їзду до країни колишніх громадян своєї держави [5].
Очевидно, це робилося для запобігання проникнення на територію
держави комуністичних ідей. Але чи залишилися вони ще в когось із тих,
хто мріяв якнайшвидше покинути комуністичну резервацію?!
Чимало втікачів із УРСР намагалося перебратися через радянсько#
румунський кордон на Буковину, яка тоді перебувала у складі Румунії. «Не
встиг замерзнути Дністер, – йшлося у повідомленні Українського гро#
мадсько#допомогового комітету (УГДК) у Румунії від 15 лютого 1933 р., –
як полилася нова хвиля біженців з України. За перші кілька днів прибуло
більше сотні втікачів. Морозу вони чекали, як свого порятунку. Почали
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тікати вже тоді, коли ще лід був тонкий. Чимало провалилося і
потопилося. Тонучи в холодну зимову й темну ніч, люди боялися кричати,
щоби не накликати біди на тих, які повернулися назад, сподіваючися
врятуватися. Декому дійсно пощастило добратися до румунського берега.
А коли лід став міцнішим, почали йти десятками. Всі вони обірвані, майже
голі, виснажені, голодні…» [6].
Загалом українська інтеліґенція Буковини пильно стежила за подіями,
які відбувалися у підрадянській Україні. Чернівецькі газети постійно
повідомляли про становище за Дністром, і тому звістки про масовий голод
у «Радянщині» на початку 30#х років не були несподіванкою для більшості
українців Буковини, тим паче, що буковинські спостерігачі заговорили
про нього вже навесні 1932 р. На середину того самого року в Румунії
набралося вже понад 5 тис. утікачів [7]. Взимку до них долучилися ще
1055 осіб [5].
Тим часом виснажених людей, що вирвалися із СРСР, чекали нові
випробування – як на території Румунії, так і Польщі. На початку 1930#х
років ці держави мали непогані відносини з Москвою й не хотіли їх
погіршувати через українців. Тому часто втікачів відправляли назад.
Більше таких випадків траплялося в Румунії, тому що біженців там було
багато і це викликало труднощі з їх утриманням. З протестом проти цього
14 квітня 1932 р. виступив УГДКу Румунії. Протест підтримав і озвучив у
парламенті сенатор від Буковини, член Української національної
партії (УНП) Д. Маєр#Михальський, який 19 квітня звернувся із запитом
до уряду і персонально до міністра внутрішніх справ Румунії, вимагаючи
негайно припинити депортацію біженців. Він запропонував урядові
звернутися до Ліґи Націй з проханням надати фінансову допомогу для
«збігців» з Радянського Союзу [7]. Та, незважаючи на протести, до червня
1933 р. близько тисячі втікачів депортували до СРСР [2].
Несприятлива ситуація склалася і для біженців, які опинилися в
Польщі. Про їхнє становище у сеймі першим розповів український посол
С. Баран. Насамперед він зазначив, що ці люди виглядають як «живі
кістки, бо голод там страшний» [5]. Перед цими втікачами виникли такі ж
проблеми, як і перед румунськими біженцями: потреба отримати
матеріальну підтримку, насамперед продовольчу, а також загроза
повернення до СРСР. Щоб не допустити цього, С. Баран у травні 1933 р.
зустрівся з тернопільським воєводою, який пообіцяв не відправляти тих
людей, що вже перейшли польсько#радянський кордон [5]. Однак коли
втеч значно побільшало, влада Польщі також закрила кордон, оскільки
була не готова прийняти таку кількість знедолених.
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Значну допомогу біженцям надавало т#во «Просвіта». Його члени,
відповідальні за цю справу, підшуковували прибулим притулок, діставали
хоч якісь кошти, допомагали знайти роботу. Про біженців час від часу
сповіщала західноукраїнська преса.
Отримуючи чимраз жахливіші відомості про штучний Голодомор в
УРСР, населення Західної України прагнуло хоч трохи зарадити
страшному лихові. Все більшого поширення набувало збирання коштів
для допомоги голодуючим. Започаткували цей рух священики панахидами
за упокій жертв Голодомору і в кожній проповіді закликами до пастви
робити пожертви для рятунку братів за Збручем. Активно взялися до
цього праведного труду численні громадські та політичні структури,
передовсім Українське національно#демократичне об’єднання (УНДО),
«Просвіта», Організація українських націоналістів (ОУН), «Союз
українок», «Рідна школа», українська кооперація та інші організації.
Не стояла осторонь святої справи Тернопільщина. «Однієї неділі,
весною 1933 р., – згадує С. Процик, яка під час Голодомору проживала у
с. Нагірянка на Чортківщині, – священик у церкві на проповіді розповів
про страшний голод у Східній Україні та звернувся з проханням допомогти
хто чим може нашим голодуючим братам і сестрам з#за Збруча
перетривати лихоліття голоду...
Проповідь сильно подіяла на людей. Цього ж таки тижня відбулися
збори в читальні «Просвіта», на яких вибрали комітет і опрацювали план
збору дарів для голодуючих. Ціле літо й осінь 1933 р. кожної суботи
селяни по черзі їздили своїми возами по селу та збирали дари. Люди
давали що хто міг: зерно, муку, картоплю, кукурудзу, сало, яйця, кури,
качки. Все зібране звозили до читальні, а відтак відвозили до
Підволочиська й здавали в прикордонний пункт для переправлення за
Збруч голодуючим»[8, с. 153].
Активну діяльність щодо допомоги стражденній Україні розвинула й
письменниця І. Блажкевич. Зокрема у с. Драгоманівка, нині Козівського
р#ну, після її запальної промови селяни відразу ж погодились дати хто по
одному, хто по два центнери зерна. А один із присутніх пообіцяв відвезти
зібране зерно до кордону на Збручі, щоб особисто віддати його
голодуючим [9, с. 574].
Взимку 1933 р. Центроспілка – українська торговельно#кредитна
організація Галичини, що містилася у Львові, провела широку аґітацію
серед галицьких українців, щоб допомогти хлібом братам із підрадянської
України і врятувати їх від голодної смерті. Цим зайнялись повітові спілки
кооперативів. Кожен господар#хлібороб – член кооперативу –
підписував декларацію, що, відповідно до своєї спроможності, дасть для
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голодуючих певну кількість зерна. Одні підписувались на 1цт, інші – на
2–3 [9, с. 574–575]. Вони були готові здати це зерно на першу ж вимогу.
Також, за даними проф. М. Литвина, в архівах зберігають документи,
що засвідчують чималі збірки грошей практично у всіх галицьких містах і
селах [10].
Активним був збір коштів для допомоги голодуючим українцям УРСР у
Чернівцях. Координаторами цієї допомогової акції стали т#во «Жіноча
громада на Буковині», очолюване О. Гузар, та депутат румунського
парламенту В.#С. Залозецький. Саме він очолив Громадський
допомоговий комітет, який, об’єднавши людей різних політичних
напрямків, солідарно співпрацював із аналогічними комітетами у Львові
та Бухаресті. У цій акції також взяла участь українська інтеліґенція
Трансильванії й Бессарабії. Зібрані кошти, одяг, харчі передавали у
Кишинів, поблизу якого містилися табори для біженців [7; 11].
Як особисту трагедію сприйняли Голодомор в УРСР волиняни.
Зокрема, 17 жовтня 1933 р. у Луцьку в приміщенні т#ва «Рідна хата»
відбулося організаційне засідання Волинського громадського комітету
допомоги голодуючим в Україні. Його очолив сенатор М. Маслов. Комітет
мав 5 повітових відділень – у Луцьку, Ковелі, Сарнах, Любомлі та
Володимирі#Волинському [12]. Він закликав мешканців краю надати
допомогу голодуючим у підрадянській Україні. «Про це передавайте з хати
до хати. Хай у день збірок, що їх встановить президія комітету на Волині,
не буде байдужих! Усі організовано поспішимо з допомогою нашим
братам на Великій Україні» [3, с. 10], – ішлося у відозві Комітету. Кошти
збирали шляхом організації благодійних концертів або вистав, речових
безпрограшних лотерей, збором грошей на вулицях тощо.
Загалом під час підрахунку з’ясувалося, що одні лише галицькі селяни
спроможні дати для голодуючих Великої України 1 млн цт зерна.Та
марними виявилися прагнення західних українців допомогти
зазбручанським братам, оскільки Москва вустами свого консула у Львові
заявила, що «категорично відмовляється від цієї допомоги і не прийме її»
[9, с. 574–575]. Не допомогло вирішити цю справу й звернення
українських активістів до Ліґи Націй від 25 вересня 1933 р., в якому
містилося прохання допомогти транспортувати зібране збіжжя та іншу
поживу в Радянську Україну та роздати їх під міжнародним контролем [13]
(у подальшому зібрану допомогу в основному надавали тим українцям,
котрим вдавалося втекти з СРСР).
Відмова приймати допомогу викликала цілу хвилю маніфестацій
протесту перед радянським консульством. Та глухими лишилися його мури
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до людських страждань, адже прийняти допомогу – означало визнати
факт голоду.
Протестний рух проти комуністичного режиму набув у Західній Україні
такого розмаху, що незабаром назріла потреба узгодження дій
різноманітних груп. 25 липня 1933 р. з ініціативи Української
парламентської репрезентації у Львові утворено Український громадський
комітет рятунку України (невдовзі подібні Комітети постали в повітах, а
також у тих країнах світу, де проживали українці). У прагненні допомогти
врятуватися Наддніпрянщині Комітет об’єднав кілька десятків культурно#
освітніх, економічних, наукових, політичних та інших установ і організацій
краю. Мету діяльності нова організація вбачала в тому, щоб «не тільки
протестувати проти всіх комуністичних насильств, але й заворушити
сумлінням цілого людства, поставити на ноги весь світ», аби він прийшов
на допомогу українському народові [14]. Головою Комітету обрали
відомого громадсько#політичного діяча, очільника УНДО й Української
парламентської репрезентації у польському сеймі Д. Левицького.
Український громадський комітет рятунку України став центральним
органом для координації всіх політичних акцій, пов’язаних із голодом в
Україні. Практичною ж стороною його діяльності займався Діловий
комітет під керівництвом В. Мудрого – головного редактора г. «Діло»,
заступника голови краєвого т#ва «Просвіта» і заступника голови УНДО.
До керівництва Комітету ввійшли також такі відомі громадські діячі, як
І. Ґижа, В. Дорошенко, З. Пеленський, М. Рудницька та ін.
Діловий комітет видав низку обіжників і повідомлень з інструкціями,
як утворювати повітові громадські комітети; проводити акцію протесту;
збирати й відправляти до Комітету листи з підрадянської України;
проводити збір грошей, збіжжя, одягу; збирати літературу про голод та
матеріали про діяльність комітетів. Згідно з інструкціями Ділового
комітету і під його керівництвом в Галичині виникла мережа повітових і
місцевих комітетів допомоги Україні. Вони збирали гроші, одяг, їжу, що
дарували сотні тисяч людей.
У перший же день Український громадський комітет рятунку України
ухвалив спеціальну відозву до українського народу – «Биймо у великий
дзвін на тривогу!», яку підписали керівники 35 українських організацій і
товариств. «Український Народе! Де б Ти не жив поза межами Великої
України… – зазначалось у відозві, – Ти мусиш зробити все, щоби
рятувати загрожене існування 35#ти мільйонів братів...» [14].
Для того, щоб мати документальні дані про справжнє становище в
УРСР, Комітет звернувся до українського населення з проханням збирати
і надсилати «листи з Великої України з описами про тяжке положення
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тамошнього населення, про голод, тощо». «Ці листи потрібні Комітетові,
– йшлося в комунікаті від 7 вересня 1933 р., – в його заходах у справі
голоду в Україні перед міжнародними гуманітарними орґанізаціями...
Одночасно повітові місцеві комітети, як теж поодинокі громадяни, в
місцевостях, де є свіжі збігці з Великої України, повинні постаратися,
щоби ті збігці, коли вони зовсім грамотні, самі давали письменні описи
сучасного положення на Великій Україні, а від неграмотних списувати їх
дослівні зізнання і надсилати до Львівського Комітету. Ці описи і зізнання
мусять бути завірені щонайменше двома свідками» [15].
Наймасовішою акцією, яку організував Український громадський
комітет рятунку України, став День національної жалоби й протесту,
проведений 29 жовтня 1933 р. у містах і селах Західної України, а також у
багатьох країнах, де проживали українці. До цієї дати В. Мудрий видав
спеціальну брошуру «Лихоліття України», в якій висвітлив національну і
господарську політику Москви, що привела Україну до катастрофи [16,
с. 3–5]. Брошуру розіслали по всіх повітових комітетах як посібник для
тих, хто виголошуватиме у День національної скорботи реферати про
більшовицьку руйнівну політику проти українського народу.
Того скорботного дня відбулися масові зібрання і віча, на яких
обговорювали становище українців у СРСР, ухвалювали резолюції з
протестом проти більшовицького насильства, збирали добровільні
пожертви (західним українцям пропонувалося постити того дня, а
заощаджений гріш жертвувати у фонд допомоги голодуючим). У церквах
«битком набитих народом» відбулися жалобні Богослужіння і панахиди за
померлих від Голодомору, які благословили митрополити: греко#
католицький – А. Шептицький і православний – Діонізій. Українські
посли до польського сейму взяли участь у сотнях народних віч краю, де
збиралися кошти на допомогу голодуючим, ухвалювалися резолюції
протесту.
«Як глибоко відчув наш нарід те, що діється на Наддніпрянщині, –
йшлося в г. «Діло» від 21 листопада 1933 р., – найкраще ілюструє село
Августівка Бережанського пов., в якому люди самочинно зібрали 614
підписів під протестом та зложили, незважаючи на теперішню нужду
нашого села, квоту 80 зол. для голодуючих» [18]. Такі самі заходи
відбувалися в інших місцевостях краю.
На жаль, не кращим чином проявили себе в той час польські власті,
які в зв’язку з підписанням у липні 1932 р. радянсько#польського договору
всіляко обмежували, а часто й забороняли відзначення Дня національної
жалоби й протесту. В ряді сіл польська поліція заборонила священикам
зачитати пастирські листи з приводу Голодомору на Наддніпрянщині [17].
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Про Голодомор в Україні нічого не писала й польська преса. Тільки 23
жовтня 1933 р. Kurjer Warszawski зробив першу спробу розповісти про ці
події [19]. Та ніякі репресії не могли спинити могутній рух протесту
західноукраїнського
населення
проти
більшовицької
політики
народовбивства.
Подібною до дій польської влади була поведінка урядовців Румунії, де
розгорівся народний рух, викликаний бажанням допомогти голодуючим
братам з Великої України. Ініціатором проведення масових акцій
протесту, спрямованих проти злочинної політики Москви, виступила
УНП. Зокрема, 30 липня в українській греко#католицькій церкві в
Чернівцях відбувся жалобний молебень за порятунок вимираючого
українського народу. Того ж дня відбувся мітинг протесту в м. Берегомет,
учасники якого гостро засудили більшовицьку політику Голодомору.
Згодом скорботні молебні зі збором коштів для допомоги голодуючим
пройшли в ряді сіл Буковини.
28 серпня 1933 р. у Чернівцях мало відбутися Всебуковинське
протестаційне віче, організатори якого планували зібрати до 50 тис. осіб.
Однак це налякало префекта Чернівецького повіту, який в останній
момент заборонив проведення заходу. Всі в’їзди до міста заблокували
озброєні жандармерія і поліція, які завертали назад прямуючі до Чернівців
юрби селян. Єдине, чого вдалося домогтися ініціаторам, – це дозволу
помолитися у церкві [7]. Пізніший протест українців, висловлений
міністру внутрішніх справ Румунії, стосовно заборони протестаційного
віча та богослужіння вже мало що вирішував.
Важливою справою Українського громадського комітету рятунку
України була відправка за Збруч приватних посилок з продуктами. Це
тривало досить довго, поки радянські власті не знайшли способу
перекрити останній канал порятунку. Москві була потрібна не
продовольча підтримка, а фінансова. Тому від початку 1932 р. ставлення
керівництва СРСР до посилок з продуктами змінилося. Громадяни УСРР,
які отримали продовольчу допомогу, змушені були за неї додатково
платити. Навесні 1932 р. В. Тимчук, що проживав у Радянському Союзі,
написав такого листа до брата в Польщу: «Нещодавно я просив вас
вислати мені пакуночок. Тепер не висилайте, хіба сало, смалець або
масло. Микола прислав мені 5 кіло булочок, і я заплатив тут за них 23
доляри мито» [1, с. 188]. Оскільки українці СРСР, як правило, не мали
валюти, щоб оплатити за продукти, то від початку 1932 р. посилки все
частіше поверталися до Польщі.
Ще одним легальним каналом допомоги потерпілим стали «торгзіни»
(торгівля з іноземцями) – мережа державної торгівлі в СРСР, де за
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коштовні речі чи валюту можна було купити найнеобхідніші продукти
харчування. Ці установи за валюту, заплачену в Польщі, надавали у
відповідних магазинах СРСР товари. Ціни на продукти там були набагато
вищими, ніж у Польщі. Таким чином комуністичне керівництво
спекулювало на людській біді. Курс обміну валюти забезпечував високі
прибутки радянським установам. Адже в СРСР 1 дол. США обмінювали
на 2 крб., а неофіційно за 1 дол. давали 5 крб. Оскільки зв’язок з
родичами в підрадянській Україні був ускладнений, українці Польщі
змушені були погодитися на такий курс обміну, якщо хотіли допомогти
близьким. Тим більше, що дуже часто фінансова підтримка родичів була
єдиним засобом порятунку для українців СРСР. Не раз у листах,
опублікованих у львівських газетах, зазначалося, що без такої підтримки
люди, які проживали в районах, охоплених голодом, не змогли б вижити.
Про відчай людей, котрі голодували, свідчить лист, у якому жінка писала:
«Яка страшна іронія долі: ви висилаєте нам 10 дол. – і смерть відходить
від нас. І так безконечно продовжується наше страждання, наша нічим не
заслужена мука і кара. Лучше би було, аби Ваша посилка була прийшла
яких 10 день пізніше. Раз було би усе скінчилося» [5].
Щоб допомогти голодуючим братам, західні українці намагалися
використовувати й інші можливості. Зокрема, вони пускали плоти з
харчами Збручем і Бугом. Польські прикордонники, знаючи про
Голодомор, дивилися на це крізь пальці. Проте на протилежному березі
радянські прикордонники стріляли в тих українців, які намагалися
підхопити плоти з харчами [20, с. 43]. Більш того, як зазначав проф.
Дж. Мейс, його надзвичайно вразив такий епізод: «На річці Збруч, що
була старим радянсько#польським кордоном, знемагаючих від голоду
селян виводили вночі і примушували витанцьовувати, щоб показати їхнім
родичам на іншому березі, наскільки добрим було життя в Радянській
Україні» [22].
Отже, Голодомор1932–1933 рр., штучно організований керівництвом
СРСР у Наддніпрянській Україні та на Кубані, де проживали українці,
став неймовірною трагедією для всього українського народу. Він не лише
призвів до фізичного винищення мільйонів, а й понівечив долі багатьох
українців. Посильну допомогу голодуючим намагалося надавати
українське населення Галичини, Волині та Буковини, котрі належали до
складу Польщі та Румунії.
Серед основних заходів, якими мешканці Західної України прагнули
зменшити страждання підрадянських українців, були такі: створення
структур для організації допомоги голодуючим, збирання для них коштів
та продовольства, відправка в УРСР приватних продуктових посилок та
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валюти, плотів із харчами Збручем і Бугом; надання продовольчої,
матеріальної та фінансової підтримки втікачам із СРСР, їх розміщення на
новому місці, допомога в пошуках роботи; апелювання до влади Польщі й
Румунії з вимогою припинити депортацію українських біженців та не
перекривати для них кордон; документування злочинів радянського
режиму, поширення інформації про трагедію наддніпрянських українців на
західноукраїнських землях та за кордоном, звернення до Ліґи Націй та
міжнародних гуманітарних інституцій; організація протестного руху проти
комуністичного режиму в СРСР, проведення в містах і селах Західної
України, а також у багатьох країнах, де проживали українці, Дня
національної жалоби й протесту, жалобних Богослужінь і панахид за
померлих від Голодомору тощо.
Незважаючи на те, що далеко не всі з перелічених заходів були
ефективними через позицію радянського режиму, вони стали свідченням
єдності українського народу, взаємодопомоги, співпереживання, певним
виявом українського економічного націоналізму.
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ІНВЕСТИЦІЇ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЕКОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ
Статтю присвячено аналізу специфіки розвитку екологічних
інвестицій в Україні. Досліджено сутність та види екологічних
інвестицій, проаналізовано стан розвитку екологічних інвестицій,
визначено перспективи екологічного інвестування країни, виявлено
основні напрями залучення екологічних інвестицій. Виділено
проблеми для впровадження екологічних інвестицій в економіку
України. Запропоновано заходи щодо поліпшення умов залучення
екологічних інвестицій.
Ключові слова: екологічно спрямована інвестиційна діяльність,
екологічний розвиток, екологічні інвестиції проблеми екологічного
інвестування.
Постановка проблеми. В історії становлення та розвитку держав чітко
виокремлюються три етапи інвестування. Перший етап: не якість, а
кількість залучених інвестицій. Не звертається особлива увага на їх
негативні наслідки для суспільства. Основна мотивація – накопичення
капіталу будь#яким чином. Другий етап: беруться до уваги лише ті
інвестиції, які збігаються зі стратегічним курсом держави. Третій етап:
звертається увага на інвестиційні проекти, які чітко контролюють органи
влади, вони привабливі з будь#яких позицій і не створюють жодної загрози
для суспільства, а також впливають позитивно на добробут громадян і
довкілля.
Ми, на жаль, перебуваємо на першому етапі – етапі дикого
капіталізму. Аналізуючи інвесторів, можна побачити, що може очікувати
наш край у майбутньому, оскільки є тенденція до перенесення іноземними
компаніями шкідливого виробництва зі своїх держав на територію
України.
Отже, сучасний етап розвитку економіки характеризується
активізацією та інтенсифікацією глобалізаційних та інтеграційних
процесів, що призводить до загострення проблем екологічного характеру
як на глобальному, так і на національному рівнях. Саме тому виникає
об’єктивна необхідність пом’якшення наслідків деструктивного впливу на
навколишнє середовище. Важливим кроком на шляху до досягнення
поставленої мети є екологізація економіки. Ефективність вирішення
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проблеми екологізації економіки, раціонального використання та
справедливого розподілу ресурсів в економіці залежить від формування
сприятливого інвестиційного середовища, яке передбачає сукупність
екологічних, соціальних, економічних, політичних та юридичних умов, що
найбільше сприяють інвестиційному процесу. На сучасному етапі значний
науковий інтерес до екологічного інвестування можна пояснити
необхідністю вирішення проблеми забруднення навколишнього
середовища внаслідок посилення впливу економічної діяльності на
екологію. Важливим кроком на шляху до сталого розвитку економіки є
інвестування у сферу природокористування, тобто екологічні інвестиції.
Адже покращення якості довкілля є вимогою сучасності і впливає на
соціальний та економічний розвиток країни. Таким чином, виникає
об’єктивна необхідність ґрунтовного дослідження особливостей еколо#
гічного інвестування в національній економіці задля виявлення зв’язку
між обсягом екологічних інвестицій і станом навколишнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти екологічного інвестування висвітлено у працях таких науковців,
як: Н. М. Андрєєва, В.О. Аніщенко, С.В. Арестова, О.І. Вишницька, С. І.
Рассаднікова, С.В. Рилєєв, А.Л. Романчук, І.М. Синякевич [1#8] та інших.
Однак більшість вчених розглядають екологічні інвестиції з точки зору
подолання наслідків нераціонального природокористування, а не з позиції
превентивності. На нашу думку, екологічні інвестиції слід розглядати не
тільки як засіб подолання наслідків нераціонального використання
природно#ресурсного потенціалу, а перш за все як можливості щодо
запобігання негативного впливу на навколишнє середовище з метою
формування сприятливого еколого#соціо#економічного середовища.
Постановка
завдання.
Дослідити
особливості
екологічного
інвестування, проаналізувати обсяг та динаміку капітальних інвестицій в
національній економіці з метою виявлення зв’язку між екологічним
інвестуванням і станом навколишнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення витрат на
екологізацію економіки і виробництва слід визначити, до яких витрат
готове сучасне суспільство заради підтримки якості навколишнього
середовища. В системі поглядів щодо вирішення цього питання виділяють
три підходи: екстенсивний, економічний і глобальний. Прихильники
екстенсивного напряму вважають існуючу практику техногенної експансії
неминучою, а витрати на превентивні заходи щодо охорони
навколишнього середовища – неефективними, які лише уповільнюють
економічне зростання. Загроза вичерпання ресурсів і екологічної кризи
сприймається лише як стимул науково#технічного прогресу, людської
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винахідливості. Слід зауважити, що такий технократичний підхід
недооцінює екологічні втрати.
Представники економічного підходу обмежують природоохоронні
витрати зіставленням з поточними економічними результатами на основі
погоджених нормативів. Цей підхід, що базується на недосконалих
нормативах, недооцінює економічні збитки, викликані екологічною
незбалансованістю. В рамках цього підходу розроблені певні методи
визначення
економічних
втрат
і
економічної
ефективності
природоохоронних заходів.
Глобальний напрям спирається на ідею еколого#економічної збалан#
сованості і будується на найповнішому обліку екологічних і соціальних
складових в довгострокових цілях суспільства. Слід зауважити, що за
цього підходу оцінки необхідних витрат досягають найбільших значень [9].
У контексті дослідження екологічного інвестування перш за все
необхідно визначити зміст поняття «екологічні інвестиції». Слід
зазначити, що існують різні підходи до розуміння цієї категорії. Науковці
розглядають «екологічні інвестиції» у вузькому та широкому розумінні. У
вузькому розумінні «екологічні інвестиції» – це капіталовкладення в
природоохоронну сферу, які не мають превентивного характеру
(фінансування
виробництва
очисних
споруд,
контрольної
та
вимірювальної апаратури). Слід зазначити, що такий підхід є характерним
для національної економіки, оскільки на сучасному етапі значна кількість
економічних та організаційних природозберігаючих заходів спрямована на
боротьбу
з
наслідками
нераціонального
та
деструктивного
господарювання, а не на їх попередження. У широкому розумінні
важливою ознакою екологічного інвестування є не лише отримання
прибутку, але й наявність екологічного ефекту (запобігання виникнення
економічного збитку від забруднення довкілля, зменшення використання
ресурсів тощо). Як правило, в економічній науці категорію «екологічні
інвестиції» визначають, як «всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, які вкладаються в господарську діяльність, і спрямовані на
зниження та ліквідацію негативного антропогенного впливу на
навколишнє середовище, збереження, поліпшення і раціональне
використання пpиpодноpесуpсного потенціалу територій, забезпечення
екологічної безпеки країни, внаслідок яких досягаються екологічні,
соціальні, економічні і політичні результати» [1, с. 98]. Як зазначає
В. Аніщенко, екологічні інвестиції повинні здійснюватися системно в часі
та просторі, оскільки відновлення, поліпшення та збагачення
навколишнього природного середовища є просторовим і тривалим у часі
процесом. Особливість екологічних інвестицій полягає у таких їх
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характеристиках [2, c. 177]: вони спрямовані на використання, охорону й
відтворення умов щодо підтримки і нарощення природно#ресурсного
потенціалу, а також забезпечення екологічної безпеки; – об’єкт
екологічних інвестицій має загальний для багатьох споживачів і
користувачів характер, тому завдання не може бути вирішене окремим
суб’єктом господарювання, регіоном чи країною самостійно; # такі
інвестиції повинні здійснюватися з урахуванням властивостей екосистем
чи їх окремих компонентів до саморегуляції і самовідновлення.
Парадоксальним є те, що стан навколишнього середовища в країнах
ЄС є більш сприятливим, ніж в Україні, що підтверджується різними
міжнародними дослідженнями. Постає питання про ефективність
використання капітальних інвестицій в національній економіці.
За оцінками західних економістів, сукупні національні витрати на
охорону навколишнього середовища, що гарантують збереження якості
природного середовища і благополуччя природних об'єктів, повинні
складати не менше 10 % від ВВП. З позиції сталого розвитку, який
передбачає екологічний, соціальний та економічний аспекти, межа
оптимальних витрат складає 40#50 % від ВВП.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного
дослідження можна зробити висновок, що екологічні інвестиції є
перспективним та водночас досить важливим інструментом забезпечення
структурної й якісної трансформації національної економіки. Крім того,
реалізація таких інвестицій дозволить вирішити низку важливих проблем
та забезпечити отримання позитивного результату не лише для
навколишнього середовища, а й для суспільства загалом. Саме тому для
національної економіки вкрай необхідним є активізація процесів
екологізації не тільки за рахунок збільшення масштабів екологічного
інвестування, а перш за все підвищення ефективності його використання.
На наше переконання, держава насамперед повинна створювати певну
систему мотивації щодо екологічного інвестування національної
економіки, яка включає не лише штрафні санкції за забруднення
навколишнього середовища, а й стимули до раціонального використання
наявного природно#ресурсного потенціалу задля забезпечення сталого
розвитку. Результатом цього в майбутньому є не лише екологічний ефект,
а й соціальний та економічний.
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Investments and their significance in the state ecology. The article is
sanctified to the analysis of specific of development of ecological investments
in Ukraine. Essence and types of ecological investments are investigational,
development of ecological investments status is analysed, the prospects of the
ecological investing of country and basic directions of bringing in of
ecological investments are certain. Problems are distinguished for
introduction of ecological investments in the economy of Ukraine. Measures
are offered in relation to the improvement of terms of bringing in of ecological
investments.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ:
ПРОБЛЕМИ ТА ВИРІШЕННЯ
У статті досліджується феномен економічного націоналізму з
позиції економічної теорії. Встановлюються причинно(наслідкові
зв’язки між політикою держави і економічним націоналізмом,
поставлено за мету висвітлити загрозу національної безпеки на
причини і природу багатства нації, а отже, тим самим, вста(
новити підґрунтя для реалізації політики економічного націоналізму.
Ключові слова: економічний націоналізм, національний
суверенітет, національна безпека, економічний суверенітет.
Найавторитетніший теоретик економічного націоналізму Ф. Ліст,
сучасник другої хвилі модернізації, він вважав єдиним засобом досягнення
єдності німецької нації і перетворення її в передову європейську,
прискорене формування національної індустрії. Багатство нації, згідно з
Ф. Лістом, залежить від всебічного розвитку її продуктивних сил, під
якими він розумів розвиток науки, високий рівень економічної освіти,
правовий захист власності, свободу, політичну стабільність, розвиток
різних сфер виробництва.
Ф. Ліст у своїх твердженнях простежує зв'язок виникнення
економічного націоналізму з діяльністю держави її національного
суверенітету [1].
Проблема національного, у тому числі економічного, суверенітету є
надзвичайно актуальною як для України, так і для переважної більшості
країн світу. Це зумовлено тим, що із середини 50#х років ХХ ст. почався
активний процес інтеграції, який набув найбільшого розвитку в країнах
Західної Європи. Крім того, в останні десятиріччя цього ж століття процес
інтернаціоналізації господарського життя перейшов у якісно нову форму
свого розвитку – глобалізацію, яка істотно обмежує дані форми
суверенітету. Для України значення наукового вирішення цієї проблеми
посилюється ще й тим, що внаслідок глибокої економічної кризи її
економіка відкинута на кілька десятиліть назад і наблизилась до рівня
слаборозвинутих країн світу.
Складовою стороною національного суверенітету є національна
безпека. У Концепції (основи державної політики національної безпеки
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України), прийнятій Верховною Радою України у січні 1997 р.,
національна безпека України визначається як «стан захищеності життєво
важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз, що є необхідною умовою збереження та примноження
духовних матеріальних цінностей» [2].
Що ж до структури національної безпеки України, то у зазначеній
постанові Верховної Ради основними сферами загроз такій безпеці
названо політичну, економічну, соціальну, військову, екологічну, науково#
технологічну та інформаційну. Така характеристика структури, на нашу
думку, є досить коректною, оскільки в ній, по#перше, окремо виділяються
економічна, науково#технічна та інформаційна, причому останні дві сфери,
якщо науково розглядати економічну структуру, входять до неї як окремі
елементи. Це зумовлене тим, що наука, технологія (в єдності з технікою)
та інформація є окремими елементами продуктивних сил, які, своєю
чергою, як підсистеми входять до цілісної економічної системи. Крім того,
до цієї системи впритул наближається екологічна сфера, бо самі автори
цієї концепції окремими елементами її назвали неефективне використання
природних ресурсів, широкомасштабне застосування екологічно
шкідливих та недосконалих технологій, а також неконтрольоване ввезення
в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів.
Виходячи із сказаного найважливішими сферами загроз національній
безпеці України є: економічна, соціальна, політична, правова, ідеологічна,
культурна; національна (у вузькому значенні слова), тобто відношення
між націями і народностями в різних сферах суспільного життя.
До загроз національної безпеки, на наш погляд, належать такі:
1. Антинародна соціальна політика держави, яка виявляється у
величезному розриві ціни на робочу силу, з одного боку, та на товари
широкого вжитку, а також продуктивності праці, з іншого.
2. Неефективна соціальна політика, формою вияву якої є велика
частка людей, що проживають за межею бідності (якщо, відповідно до
зазначених соціальних стандартів цей показник не повинен перевищувати
10% населення, то в Україні майже 65% людей живуть за межею
бідності.
3. Надмірна диференціація доходів, яка відповідно до соціальних
стандартів Ради Європи, не повинна перевищувати 10:1. В Україні цей
розрив (так званий децильний коефіцієнт) досягає, за офіційними даними,
30 разів. А, як відомо, за оцінками Каліфорнійського інституту
дослідження проблем війни, миру і революції (США), якщо розрив у
якості життя між багатими і бідними перевищує у 8 разів, то виникають
соціальні катаклізми.
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Проте соціальна революція в Україні не відбувається внаслідок
тотального зомбування населення проурядовими і клановими ЗМІ
відсутності доступу переважної більшості населення до альтернативних
джерел інформації, що істотно відбивається на рівні національної
самосвідомості і організованості трудівників, призводить до апатії значної
частини населення, майже тотального соціального дефіциту, що
виявляється у песимізм і відсутності віри у майбутнє країни тощо, у
пристосуванні переважної більшості інтелігенції до існуючої системи
влади та їх відстороненості від інтересів трудящих, у маятниковому типі
мислення економістів. I лише надмірно цинічне нехтування волею
більшості народу на виборах Президента у 2010 р. та адекватні дії частини
передової української еліти підняли широкі маси людей праці на боротьбу
мирними методами з тогочасним тоді режимом.
4. Надмірно низький рівень життя, який характеризується такими
основними параметрами: реальними грошовими доходами населення,
рівнем зайнятості та умовами праці, інтенсивністю праці, рівнем освіти та
культури, системою охорони здоров'я і фізичної культури, системою
соціального забезпечення і т.д.
5. Загроза генетичному фонду нації. Так, відповідно до соціальних
стандарті Ради Європи, рівень депопуляції (відношення кількості
народжених до кількості померлих) не повинен перевищувати 50:50.
Проте в Україні з 1994 р. відбувається глибока демографічна криза, яка
полягає у погіршенні кількісних і передусім якісних характеристик
населення.
Внаслідок кумулятивної зазначених та інших чинників чисельність
населення України з 1994 по 2010 р скоротилася на 6 млн. чол., а, за
прогнозами ООН, у 2020 р. зменшиться до 40 млн., в 2050 р. – до
25 млн. чол.
6. Низький рівень формування і розвитку громадянського суспільства.
7. Рівень розвитку двох основних протилежних класів та класової
боротьби. Слід підкреслити, що класовий підхід (у видозміненому,
порівняно з марксистським, вигляді) активно використовують у сучасній
західній соціологічній літературі, незважаючи на переважання концепції
стратифікації.
Рівень класової боротьби залежить від активності найманих
працівників і виявляється у кількості та організованості страйків, що,
своєю чергою, залежить від чисельності профспілок, політики лідерів
даного об'єднання, найманих працівників.
Інша ситуація щодо основи формування класів склалась в Україні. У
нас хоча й сформувалася могутня економічна основа для створення двох
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таких класів, оскільки переважна частина трудящих живе за межею
бідності, але вони роздрібнені, не перейнялися ідеєю класової
солідарності. На противагу цьому клас великої і середньої буржуазії більш
організований, причому велика буржуазія (плутократична і кримінальна
олігархія) зрослася з корумпованою і кримінальною владою, в тому числі
на найвищому рівні, що змушений був визнавати колишній Президент
України, який своєю політикою активно сприяв формуванню цієї влади.
Пануванню такої олігархії сприяла так звана «більшість» у Верховній
Раді, частина якої також входила до складу відносно багатої олігархії і
створювала шляхом підкупу (до 1,5 млн. грн. за перехід депутата в іншу
фракцію) або утиску з боку влади їх бізнесових інтересів. Незважаючи на
це, рано чи пізно, як стверджував Голова Верховної Ради, Україна прийде
до ідеї антиолігархічного перевороту, про що частіше говорять українські
й зарубіжні політики.
8. Масова міграція з України у пошуках постійної або сезонної роботи,
яка отримала серед вчених назву «третьої хвилі». Нею охоплено близько
7 млн. чол. наймобільнішої, найдосвідченішої та найздоровішої робочої
сили, в тому числі з вищою освітою, внаслідок чого значно руйнується
найважливіша складова національного багатства України. У соціальному
контексті таке руйнування призводить до відповідного зниження
протестного потенціалу найманих працівників.
9. Перетворення майже 5 млн. колишніх працівників здебільшого з
вищою освітою у дрібних торговців, значна частина яких купує дешеві
товари в окремих іноземних країнах і перепродує їх на ринках роздрібної
торгівлі.
Наступною за значенням сферою суспільних відносин, яка залежить
від економічних і соціальних, є політичні відносини. Вони, своєю чергою,
активно впливають на розвиток економічної та соціальної сфери, а на
певному етапі навіть можуть бути домінуючими. Так, політика кланово#
номенклатурної приватизації в Україні сприяла активному формуванню
основи двох протилежних класів (соціальна сфера), карколомному
первісному
нагромадженню
кримінального
капіталу,
масовому
безробіттю, швидкому зниженню життєвого рівня населення та ін.
(соціально#економічна сфера).
Основними загрозами національній безпеці у політичній сфері, на
нашу думку, є такі:
•
відсутність науково обґрунтованої внутрішньої і зовнішньої
політики, оскільки політика у широкому контексті означає діяльність
основних класів і менших соціальних груп, партій і профспілок (як
виразників інтересів останніх), а також індивідів та трудових колективів,
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пов'язана з визначенням і впливом влади на устрій, сутність (у тому числі
функції) та форми держави, виконувані нею завдання, а також на
відносини з іншими класами, націями, державами й міжнародними
організаціями. Внаслідок цього основними формами політики є
економічна (з урахуванням внутрішньої і зовнішньої сторін), соціальна,
правова, національна, ідеологічна, культурна, психологічна (виявом якої
є, зокрема, використання психотропної зброї), релігійна та ін. Тому
політика у вузькому значенні є синтезом усіх інших названих форм
політики. Хоча єдиним джерелом влади у Конституції України названо
народ, на практиці таким основним джерелом виступала кланово#
номенклатурна кримінальна еліта;
•
ігнорування прав волевиявлення народу шляхом фальсифікації
результатів виборів, яке мало місце за часів режиму В. Януковича.
Крім того, окремі сторони національної безпеки у політичній сфері
правильно визначено у Концепції національної безпеки України, про що
йшлося раніше. Тому вони можуть бути визнані повністю або з певними
уточненнями. До них належать:
•
посягання на конституційний і державний суверенітет України;
•
втручання у внутрішні справи України з боку інших держав. При
цьому зазначимо, що дана сторона формує суверенітет країни.
Водночас окремі положення Концепції національної безпеки у
політичній сфері доцільно, на наш погляд, віднести до правової сфери Це,
насамперед:
•
масові порушення прав громадян в Україні та за її межами;
•
невиконання чи неналежне виконання законних рішень органів
державної влади та місцевого самоврядування;
•
відсутність ефективних механізмів забезпечення законності,
боротьби із злочинністю, особливо її організованими формами та
тероризмом.
До національної безпеки у правовій сфері слід, на нашу думку, віднести
такі:
•
прийняття законів, які за умов зубожіння переважної більшості
населення можуть завдати значних збитків його правам і власності;
•
невиконання урядом уже прийнятих законів;
•
недосконала і корумпована судова система тощо.
Національна безпека України у сфері психології є своєрідним
відображенням такої безпеки в усіх попередніх сферах і, насамперед, у
соціально#економічній. Її найважливішими сторонами є такі.
По#перше, погіршення психологічного клімату в суспільстві в цілому
та окремих його складових. Виявом цього є зростання агресивності,
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послаблення толерантності, збільшення психічних розладів та ін., що в
кінцевому підсумку виявляється у значному зростанні злочинів (особливо
серед молоді), збільшенні чисельності наркоманів.
По#друге, психологічне відчуження значної частини населення,
передусім молоді, від влади, суспільного устрою в сучасній Україні. Так,
кожна друга молода людина, опитана працівниками Держкомстату, хотіла
б жити за кордоном.
По#третє, психологічне осмислення майже тотальної корумпованості в
Україні. Так, на парламентських слуханнях у Верховній Раді
підкреслювалося: 2/3 молоді вважають, що добитися успіхів у житті
чесним шляхом неможливо.
Основою національного суверенітету, як зазначалося, є економічний
суверенітет. Економісти 90#х років ХХ ст. найважливішою ознакою цієї
категорії назвали самостійне управління економікою. Але така ознака є
другорядною або похідною від наявності в руках суверенної держави, нації
або народу (залежно від існування відповідних форм суверенітету)
власності на все національне багатство, у тому числі на природні ресурси,
землю тощо.
За наявності власності українського народу на національне багатство
уповноважені ним органи повинні регулювати розвиток усієї системи
продуктивних сил, а виходячи із змісту категорії «власність», зокрема,
враховуючи її економічний аспект, вони мають регулювати і відносини
власності між людьми з приводу привласнення всіх елементів системи
продуктивних сил в усіх сферах суспільного відтворення. Таке визначення
глибинної суті економічного суверенітету України може бути
конкретизоване при з'ясуванні основних його цілей, структури та значення
для долі українського народу. Вирішальну роль у цій конкретизації відіграє
аналіз структури економічного суверенітету. Вона органічно пов'язана із
структурою економічної системи, а структура суверенітету України, в
цілому, залежить від структури суспільно#економічної формації. Оскільки
до неї належать як складові економічної системи, так і найважливіші
підсистеми надбудовних відносин (зокрема, соціальні, правові, політичні,
національні, культурні, ідеологічні), то перед Україною стоїть завдання
домогтися незалежності у кожній з підсистем надбудовних відносин.
Відсутність хоча б однієї складової суверенітету робить Україну частково
залежною від інших країн, міжнародних фінансових організацій тощо.
У зв'язку з інтенсивними світовими інтеграційними процесами,
зокрема при вступі України до ЄС, вона може поступатися частиною прав
при здійсненні наднаціональними органами узгодженої з нашою країною
цінової, кредитної, фінансової політики. Інакше її економіка
149

розвиватиметься всупереч тенденціям і закономірностям світового
господарства, світової цивілізації, що негативно позначиться на ході
соціально#економічного прогресу, життєвому рівні населення. У межах
суспільного способу виробництва і відповідних складових економічного
суверенітету Україна, як і кожна країна, частково обмежуватиме свою
незалежність при формуванні та розвитку системи продуктивних сил,
відносин економічної власності, а також базисних елементів
господарського механізму. Це економічно неминучі кроки у ході
інтенсивної інтеграції продуктивних сил усього процесу суспільного
відтворення в органічній єдності безпосереднього виробництва, розподілу,
обміну та споживання. Важливою ланкою економічного суверенітету є
незалежність держави у зовнішньоекономічній діяльності, насамперед у
сфері зовнішньої торгівлі.
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The article investigates the phenomenonof economic nationalism from the
point of view of economic theory. The cause(and(effect relations between
state policy and economic nationalism are established, aimed at highlighting
the threat of national security to the causes and nature of the wealth of the
nation, and thus, to establish the basis for implementing the policy of
economic nationalism.
Key words: economic nationalism, national sovereignty, national safety,
economic sovereignty.
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СТРАТЕГІЧНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізаційні процеси неминучі, і їх не вдасться жодним чином
затримати або відсторонитися від них. І так будь(які інші явища,
мають свої позитивні і негативні наслідки. Вирішення цієї проб(
леми – збереження національного контролю над секторoм оборон(
ної промисловості тa суб'єктами, залученими до функціонування
енергетичного сектора. Для нацбезпеки і охорони інтересів України
незвичайно важливо оборонний та енергетичний сектори.
Ключові слова: Україна, обороннa промисловість, нацбезпекa,
енергетичний сектор.
Глобалізація – це загальносвітовий процес, який значною мірою
впливає на функціонування кожної сфери діяльності людини, в тому числі
на функціонування сучасних держав і суспільств, а також на долю окремих
спільнот і одиниць.
Глобалізаційні процеси неминучі і їх не вдасться жодним чином
затримати або відсторонитися від них. І так будь#які інші явища мають
свої позитивні і негативні наслідки. Щоб держава як структура могла
повною мірою реалізовувати вигоди, пов'язані з глобалізаційними
процесами, та захищатися від пов'язаних з ними загроз, необхідно
провести раціональну і обдуману політику, в тому числі в сфері охорони
окремих секторів національного господарства від негативних наслідків
глобалізації. Особливе значення, за оцінкою автора, мають в цьому
контексті сектори оборонної промисловості і енергетики як ключові з
точки зору безпеки держави і їх виживання в довгій перспективі.
Сектор оборонної промисловості
Промислові підприємства, які виробляють зброю, амуніцію і інше
обладнання для потреб збройних сил даної держави, є одним з ключових
елементів оборонної політики країни. Вони повинні бути спроможними
забезпечити можливість утримання в належному стані технічної сили
збройних сил під час миру (що означає не тільки виробництво нової
техніки, але також утримання і модернізацію тієї, яка вже знаходиться на
балансі армії), а також можливість її доставок і ремонтів у випадку
початку збройного конфлікту. На даний момент, у зв'язку з високим
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рівнем технологічної складності нових типів озброєння і обладнання,
необхідно підтримувати близькі відносини фірм оборонного сектору з
науково#дослідним сектором, виробництво якого хоч не зорієнтоване
виключно на військові потреби, однак може суттєвим чином їх
підтримувати.
В секторі оборонної промисловості, що, очевидно, функціонує як
фірми, які перебувають у приватних руках, так і підприємства, власником
яких залишається держава. Така ситуація цілком нормальна і, звісна річ,
не мала б жодного сенсу заборона діяльності приватних оборонних
компаній, тим паче, що пропоновані ними рішення і проекти часто
настільки ж добрі, або навіть краще, ніж опрацьовувані в суб'єктах
державного сектора. Незважаючи на це, потрібно взяти до уваги загрози,
пов'язані з вільноринковими механізмами в цьому випадку. По#перше,
потрібно припустити, що ймовірна збройна агресія проти даної держави
не обмежуватиметься лише військовими діями, але охопить також інші
сектори функціонування держави, в тому числі економічний і в його
рамках – оборонну промисловість. По#друге, слід очікувати, що їй
передуватиме ряд ворожих дій, спрямованих на максимальне ослаблення
потенціалу держави, яка атакується, в тому числі шляхом легальної
ринкової діяльності, яка полягає, серед іншого, в перейманні контролю
над підприємствами оборонної промисловості та зменшенні об'ємів їх
виробництва. Таким чином, збройні сили даної країни були б позбавлені
можливості доставки військового обладнання, що створило б серйозну
проблему з точки зору їх готовності до оборонних дій.
Вирішення цієї проблеми – збереження національного контролю над
цією частиною сектора оборонної промисловості, яка має критичне
значення для утримання оборонного потенціалу збройних сил країни, так,
щоб потенційний супротивник не міг перейняти над ним контроль. Такі
захисні дії можна здійснити також у відношенні до фірм приватного
сектора, передусім шляхом видачі відповідних документів, які регулюють
їх діяльність, та в контррозвідницькому забезпеченні їх діяльності, перш за
все, з метою отримання здатності попередження на ранньому етапі про
можливі ворожі дії, спрямовані в такі стратегічні підприємства.
Енергетичний сектор
Іншим суттєвим, з точки зору безпеки держави, сектором економіки є
енергетичний сектор, під яким слід розуміти частину національної
економіки, відповідальну за виробництво і доставку енергії в різних
формах, зокрема палив, електроенергії, природного газу тощо. З точки
зору поточного функціонування держави, локальних спільнот чи окремих
осіб, значення енергетичного сектора навіть важливіше, ніж оборонного,
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а можливості швидкого і ефективного порушення його функціонування з
використанням відносно невеликих сил і засобів – більше, ніж у випадку
описаного вище сектора оборонної промисловості.
Значення енергетики і її справного функціонування виникає
безпосередньо з глобального явища технологічного розвитку, базованого
значною мірою на функціонуванні пристроїв, які для діяльності вимагають
великої кількості енергії. Це стосується як великих фірм, так і громадян,
які щоденно користуються автомобілями, комп'ютерами чи мобільними
телефонами. Нині важко уявити собі життя без смартфона, так само
неможливо пережити зиму без опалення. Обидві ці території, схоже як і
багато інших, залежать безпосередньо від енерге#тичного сектора. Тому
важливо підтримувати державний контроль над ключовими елементами
інфраструктури, відповідальної за виробництво енергії та її
транспортування на великі відстані, як всередині держави, так і
безпосереднього сусідству. Тут йдеться як про системи, призначені для
видобутку власної сировини (напр. вугілля чи природного газу),
виробництва енергії (електростанції, теплоелектростанції), так і системи
передачі енергії (газопроводи, нафтопроводи, високовольтні лінії тощо).
Схоже, як в описуваному вище випадку сектора оборонної промис#
ловості, ключовою справою залишається забезпечення державного
контролю над суб'єктами, залученими в функціонування енергетичного
сектора, так, щоб не допустити паралізацію функціонування енергетичної
системи країни шляхом дій, які полягають в призупиненні або порушенні
доставок енергії чи обігріву. Що характерно, енергетичний сектор
залишається набагато відкритішим для конкуренції на виключно ринкових
умовах, ніж сектор оборонної промисловості. Незважаючи на це, все ж
існують механізми, які дозволяють державі захистити власні інтереси,
напр. за рахунок призначення контрольних пакетів частки фонду
держмайна в найбільші підприємства енергетичного сектора, що
виключає можливості переймання над ними контролю іншими суб'єктами,
наміри яких можуть бути не до кінця відомі і потенційно загрозливі з точки
зору нацбезпеки.
Україна в контексті викликів глобалізації
Обидва описані вище питання залишаються надзвичайно важливими з
точки зору національних інтересів України в її актуальній геополітичній
ситуації, в тому числі в контексті відносин з Російською Феде#рацією,
агресії з боку цієї держави і в контексті збройного конфлікту на Донбасі.
Незважаючи на ряд спроб здійснення дій саботажного характеру,
значна частина суб'єктів українського сектора оборонної промисловості
залишилася в державних руках, перш за все зосереджена в рамках
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українського оборонного концерну УКРОБОРОНПРОМ. Цей факт
дозволив забезпечити значну частину потреб Збройних сил України,
пов'язаних з конфліктом на Донбасі, в контексті виробництва озброєння
(як нових типів, так і модернізації вже існуючих) та в сфері ремонту і
привертання в робочий стан пошкоджених екземплярів. Завдяки цьому,
безповоротні втрати техніки, понесені Збройними силами України в
першій, найскладнішій фазі війни на Донбасі, виявилися значно меншими,
ніж в ситуації, якщо б такої бази не існувало. Більше того, завдяки
наявним можливостям вдалося опрацювати ті елементи озброєння, які
мають ключове значення для боєздатності української армії, як напр.,
ракетні артилерійські системи "Вільха", у випадку яких, хоч оригінальна
версія виготовляється в Росії, в Україні вдалося забезпечити можливість
виробництва власних ракетних боєголовок цього типу, і вони, зрештою, в
своїх характеристиках перевершують оригінальні відповідники.
Для нацбезпеки і охорони інтересів України надзвичайно важливий
також енергетичний сектор, зокрема утримання контролю над системою
пересилання природного газу з Росії на захід Європи. Хоч Україна вже
декілька років не купує газ, який походить безпосередньо з Російської
Федерації, але той факт, що від нього залежні країни Західної Європи,
становить важливий політичний чинник, який впливає на стратегічне
значення України для держав Європейського союзу. Дотеперішні спроби
перехоплення контролю Росію над українською системою транзиту газу
закінчилися невдачею, а необхідність виконання Москвою своїх
енергетичних зобов'язань становить суттєвий чинник, який стримує її від
агресивніших дій. На зміну цієї ситуації може вплинути лише побудова і
запуск газопроводу Nord Stream 2, в питанні побудови якого немає
остаточного рішення. Навіть якщо цей проект буде реалізовано, він не
зможе цілковито виключити роль України як транзитної держави. Саме
тому, з точки зору подальшого забезпечення національних інтересів,
надзвичайно важливим залишається утримання національного контролю
над цим сектором економіки.
Globalization processes are inevitable, have their positive and negative
effects. To avoid negative consequences, the state should retain national
control over certain sectors of the economy, in particular the armament
industry and energy. This is especially important for Ukraine in its current
geopolitical situation.
Key words: Ukraine, Energy, National security, globalization.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНОГО НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ
У статті розглянуто екологічний неопротекціонізм як форму
сучасного протекціонізму, його прояви. Досліджено стратегії
екологічного розвитку країн з позиції непротекціонізму. Доведено
необхідність
активізації
процесів
екологізації,
зокрема
металургійної галузі України з урахуванням відповідного досвіду
екологізації прогресивних країн світу та за умов необхідності
реалізації стратегії сталого розвитку країни в цілому.
Ключові
слова:
екологізація,
екологічна
політика,
протекціонізм, екологічний неопротекціонізм.
Актуальність проблеми. В сучасних умовах посилення конкуренції та
погіршення стану навколишнього природного середовища чинник
екологізації стає дедалі більш актуальним і пріоритетним. Реалізація
стратегії сталого розвитку неможлива без екологізації економіки, тобто
без перетворення економіки, спрямування її на зменшення
деструктивного впливу процесів виробництва та споживання товарів і
послуг. До того ж посилення світової конкуренції спонукає до пошуку
нових інструментів протекціонізму задля збереження позицій країни на
світовій арені.
Аналіз останніх наукових досліджень. Питанням екологізації,
зокрема галузевої та територіальної, присвячено роботи багатьох
зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких В.І. Андрейцев, Н.О. Багай,
Л.Г. Мельник, В.О. Паламарчук, І.А. Дубович, А.Г. Цибуляк, Н.Г. Гахович,
М.В. Шульга та ін. Сучасний неопротекціонізм, зокрема екологічний,
досліджували Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Довгаль, проте окремі
аспекти екологізації та їх вплив на національні інтереси країни
потребують подальших розробок.
Постановка задачі. На основі викладеного можна сформулювати
завдання дослідження, яке полягає в обґрунтуванні необхідності
екологізації виробництва як одного з інструментів непротекціоністської
екологічної політики України.
Викладення основного матеріалу дослідження. На сьогодні сфера
використання протекціонізму розширюється, вона охоплює вже не
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тільки сферу обігу й матеріального виробництва, а й сферу послуг,
трудову, інноваційну та інтелектуальну сферу, сферу соціальних
комунікацій. В сучасних умовах окрім торгівельного й промислового
протекціонізму розвивається аграрний, фінансовий, туристичний,
соціальний, культурний протекціонізм, що дозволяє констатувати
формування нової якості відповідної політики й виникнення нової фази її
розвитку – неопротекціонізму.
Сучасний неопротекціонізм спрямований не на обмеження іноземної
конкуренції, а на створення умов для формування на внутрішньому
ринку ефективного конкурентного середовища. В цьому сенсі
неопротекціонізм має за мету не тільки підтримку національного
виробника й експортера, а й захист інтересів вітчизняного споживача.
Тому сьогодні особливе значення мають не виключно митно#тарифні
методи неопротекціонізму, а більш широкий інструментарій державного
регулювання економіки, до яких зокрема відноситься:
•
урядова антимонопольна політика;
•
державний контроль цінової політики вітчизняного виробника;
•
ефективна політика стимулювання інновацій;
•
розвиток
логістичних
систем,
торгово#промислової
й
транспортної інфраструктури;
•
забезпечення податково#кредитного стимулювання;
•
диверсифікація промислового виробництва й вітчизняного
експорту;
•
розвиток промисловості шляхом створення регіональних
кластерів тощо.
Разом з цим, слід зазначити, що на думку окремих вітчизняних вчених
сучасний неопротекціонізм не підпадає під класичні прояви,
задокументовані світовими інституціями, має гібридні форми й
проявляється
у
інституційному, ідеологічному, інтеграційному,
регуляторному, екологічному, ринково#орієнтованому, факторному,
інфраструктурному, монетарному, валютному, фінансовому, борговому
видах [1].
У зв'язку з глобальними змінами, загостренням екологічних проблем,
соціальними потрясіннями перед людством постало питання про зміну
свого ставлення до навколишнього природного середовища. Основним
критерієм ефективного розвитку світової спільноти сьогодні стала
необхідність збалансованого соціально#економічного, технологічного,
фінансового, політичного розвитку та темпів використання природних
ресурсів. Все це актуалізує посилення процесів екологізації та виділення
екологічного неопротекціонізму як форми ідеологічного та інституційного
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неопротекціонізму, що виступає інструментом регулювання відносин
структурної та технологічної залежностей.
До проявів екологічного неопротекціонізму відносять: інституційне
регулювання кліматичної проблеми; запровадження високих екологічних
стандартів, що блокують доступ на внутрішні ринки; маніпулювання
обсягами експорту сировини, видобуток якої супроводжується високими
викидами СО2; субсидування галузей альтернативної енергетики [2,
с. 110].
Екологічний неопротекціонізм базується на стратегіях екологічного
розвитку країн, зокрема на: стратегії національного регулювання;
стратегії дерегулювання; стратегії національного контролю. У діапазон
функцій національного регулювання екологічно збалансованого
господарювання входять такі основні завдання:
• розробка принципів фінансування природоохоронних заходів;
• розвиток інституційної структури цільового резервування фінан#
сових і кредитних ресурсів;
• формування ринку екологічних послуг;
• вдосконалення правової бази з урахуванням специфіки економічних і
екологічних цілей сталого розвитку;
Стратегія дерегуляції. Проведення політики дерегулювання дозволяє
змінити засоби і механізми національного втручання, знайти баланс між
екологічною якістю і економічною конкуренцією, що є в той же час
наслідком
підвищення
відповідальності
держави
за
охорону
навколишнього середовища. Саме в цьому контексті політика
дерегулювання дозволяє вирішити цілий ряд проблем щодо збереження
навколишнього середовища.
Стратегія національного контролю. Відповідно до принципу
субсидіарності держава може вибирати ті механізми і способи контролю,
які допомагають краще виконувати функції збереження навколишнього
середовища і екологічної безпеки. Так, у Великобританії система
контролю навколишнього середовища діє, спираючись на кримінальне та
загальне право, а головним контролюючим органом є Агентство з
навколишнього середовища, яке працює з 1996 р. В його розпорядженні
знаходяться найрізноманітніші засоби впливу на порушників правил і
стандартів.
В інших країнах ЄС існує система штрафів, причому штрафи і податки
є доповненням до законів про пряме національне регулювання.
Наприклад, у Франції такі податки існують з 1968 року, а доходи
використовуються на цілі екологічної політики. У Німеччині податки
вводить адміністрація земель, що використовує їх доходи на покриття
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комунальних витрат і поліпшення якості навколишнього середовища:
ґрунту, води і атмосферного повітря. Аналогічна ситуація спостерігається
в Нідерландах, Бельгії, Іспанії та Португалії [3].
Стратегія наднаціонального контролю може бути застосована для
регіональних угруповань. Так, наприклад, Європейська комісія з охорони
навколишнього середовища запропонувала країнам ЄС прийняти нову
директиву про контрольні функції Європейського союзу з охорони
природних ресурсів та збереження навколишнього середовища
європейського континенту, в якій у майбутньому буде робитися акцент на
контрольні наднаціональні функції.
В основі стратегії наднаціонального контролю ЄС в даний час лежать в
основному ринкові механізми екологічних штрафів, на додаток до
кількісного регулювання, наприклад, викидів, скидів і концентрацій
забруднюючих речовин, а також за рахунок введення загальних норм і
стандартів якості.
Таким чином, екологічний неопротекціонізм ґрунтується, перш за все,
на впровадженні нормативних вимог сталого розвитку. В даний час в
якості основного інструментарію екологічної неопротекціоністської
політики найбільшого поширення набули такі: оцінка стану і контроль
якості природного середовища; екологізація всіх сфер господарської
діяльності; вдосконалення системи екологічної освіти; вирішення проблем
утилізації промислових і побутових відходів; формування і реалізація
екологічної політики.
Основним
інструментом
реалізації
засад
екологічного
неопротекціонізму є екологізація, найбільш розповсюдженим розумінням
якої є розуміння екологізації як процесу постійного і послідовного
запровадження правових, економічних, технічних, технологічних та
управлінських рішень, які дозволяють підвищувати ефективність
використання природних ресурсів, поліпшувати чи зберігати якість
природного середовища.
Враховуючи специфіку економіки України та переважання в ній
важких галузей промисловості, зокрема металургійної, на яку припадає
27% експорту країни й 23,4% забруднення атмосфери, виникає
необхідність активізації процесів екологізації саме підприємств
металургійної
галузі
[4].
Екологізацію
підприємств
гірничо#
металургійного комплексу необхідно проводити у кількох напрямках:
# по#перше, екологізація процесів надрокористування (підвищення
ступеня видобування корисних копалин, комплексна переробка,
скорочення втрат ресурсів при транспортуванні і, особливо, при
первинній переробці);
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# по#друге, екологізація об'єктів споживання, які втратили свою
споживчу вартість з точки зору їх подальшої утилізації (утилізація всіх
компонентів сировини, що видобувається, використання відходів
промислового характеру);
# по#третє, безпосереднє використання суспільством навколишнього
середовища
(рекультивація
земель,
створення
екологічної
інфраструктури, скорочення викидів, скидів тощо).
Враховуючи досвід розвинутих країн світу (Японії, Німеччини,
Фінляндії тощо) щодо нейтралізації негативного впливу технологій на
навколишнє середовище, доцільним є використання таких основних
напрямків механізму екологізації:
# відстрочка від сплати податків і пільгове оподаткування
надрокористувачів, що переробляють техногенні мінеральні утворення
при одночасному посиленні екологічних платежів;
# пільгове кредитування під лізинг природоохоронного обладнання;
# екологічно орієнтована політика субсидій;
# патентне забезпечення надрокористувачів з метою впровадження
нової техніки і технологій;
# коригування діяльності з передачі прав надрокористування.
Отже, необхідність екологізації вітчизняного металургійного
виробництва є більш ніж очевидною. Екологізація як інструмент
реалізації неопротекціоністської екологічної політики сприятиме
підвищенню
конкурентоспроможності
вітчизняного
виробника,
розширенню доступу на нові ринки відповідної продукції, де
запровадженні більш високі екологічні стандарти; сприятиме реалізації
базових умов стратегії сталого розвитку, щодо забезпечення належних
умов проживання населення, зниженню частки хворих та показників
смертності.
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ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА БАГАТСТВА
НАЦІЇ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Автор розкриває важливість зовнішньої торгівлі у розвитку
економіки. Аналізуються процеси останніх років у освоєнні
українським виробником нових ринків, переважно у сфері аграрного
виробництва. Постулюється необхідність диверсифікації експорту
та орієнтації на перспективні азіатські та африканські ринки.
Ключові слова: експорт, нові ринки, торгівельна асоціація
Десятиліттями тривають дискусії на тему причин економічного
зростання та матеріального добробуту в різних державах. Загалом
магістральні напрямки продовжують думки економістів ще з XVIII ст., а
подекуди й раніше. Обговорюються питання вільного ринку і
протекціонізму, ставки на власне виробництво товарів з високою доданою
якістю та можливості продажу дешевих природних ресурсів (на чому,
наприклад, спеціалізується Російська Федерація). Відповідно і на
українському ґрунті висловлюють різноманітні рекомендації для уряду,
пишуть експертні сценарії розвитку соціоекономічної системи.

160

Не так багато науковців та лідерів громадської думки звертають увагу
на ключову роль зовнішньої експансії на нові ринки. Проблема очевидна і
займає важливе місце у просторі політичної свідомості – маємо на увазі
питання євроінтеграції та Асоціації з Європейським Союзом, головне
наповнення якого – можливість безмитного пересування товарів, хоча б у
частковій формі. Альтернативним варіантом розширеного спільного ринку
був до 2013 р. так званий Митний союз як ініціатива Кремля. Важливу
роль у розвитку економіки країни, що намагається наздогнати інші, має
відігравати та чи інша форма протекціонізму, обмеження вільного ринку,
що закриває можливості адекватно конкурувати з сильними гравцями на
міжнародній господарській арені. Тут можна згадати роботи як 1990#х
років [1], так і сучасності, до прикладу, знаного дніпровського економіста
В. Панченка [2].
У світі не все вирішується рівноправними угодами. Кожна держава
прагне забезпечити передусім власні інтереси, якщо її уряд діє в
національних інтересах. Саме тому з такими проблемами зіштовхується
просування українських товарів (насамперед агропродукції) на ринки ЄС.
Економічна частина Асоціації з Європейський Союзом ґрунтується на
спрощенні митних обмежень, полегшенні руху товарів та послуг між
українським та європейським ринками. Водночас європейці прописали
захист власних інтересів – для українського виробника відкриваються
окремі квоти на ринку країн Європи в обмін на відкриття Києвом своїх
кордонів. Не завжди це вигідно для України, що в основному експортує
дешеву сировину без вторинної обробки (той же ліс#кругляк). В той же
час, сфера сільського господарства особливо контраверсійна, оскільки
більшість впливових гравців ЄС підтримують власних фермерів,
забезпечуючи стратегічну продовольчу безпеку.
Ці проблеми критично важливі для вітчизняної економіки, оскільки
близько восьмої частини ВВП та майже 40% експорту припадає на
продукти сільського господарства. Особливо критичні для вітчизняного
виробника обмежені квоти на поставку молочної продукції, цукру, соків,
меду та м’яса птиці. Такі обставини довгий час підтримують євроскептичні
настрої окремих підприємців та експертів.
Найбільше в країни ЄС експортується наступна продукція: зернові
злаки (кукурудза, пшениця, ячмінь), олія (соняшникова, ріпакова, соєва),
насіння олійних культур (насіння ріпаку, соєві боби, насіння соняшнику),
залишки і відходи харчової промисловості (макуха та інші тверді відходи,
одержані при виробництві соняшникової олії, соєвого масла, відходи від
виробництва крохмалю, цукру, буряковий жмих та ін). У топ#5 країн#
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імпортерів продукції з ЄС увійшли Іспанія, Польща, Нідерланди, Італія та
Німеччина.
У 2016 р. Міністерство аграрної політики і продовольства України
дозволило п’яти українським компаніям експортувати продукти на свій
ринок. Однак часто вони стикаються з перешкодами, пов’язаними з
перевищенням встановленого ліміту на продаж товарів, які не підлягають
митному оподаткуванню. Наприклад, за 2016 рік було використано
повністю квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод,
кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи. А в 2017 р. річні
квоти на мед були використані ще до кінця третього календарного місяця.
За десятиліття обсяг експорту українського меду виріс у 7 разів, в
основному завдяки поставкам у європейські країни. Обсяги потенційного
ринку ще великі – у Європі порівняно особливо багато споживають меду
та продуктів з нього. Щороку у ЄС споживають близько 150 тис. тонн
меду, що складає 27% світового виробництва.
Ніхто не буде «тягнути» українського виробника за рахунок власного
фермера. Лише висока якість продукції та конкурентоздатність стане
запорукою закріплення в певних нішах на європейських ринках. І,
передусім, варто звернути прискіпливу увагу на окремі інциденти – кого
не пустили державні органи країн ЄС, хто, згодом, виявився більш
успішним, і розумно запозичувати рецепти економічного успіху.
До прикладу, можна згадати сокове підприємство «Яблуневий дар»,
що входить у бізнес#холдинг уродженця Львова Тараса Барщовського.
Починалась компанія в 2003 р. з виробництва сокового концентрату,
згодом перейшла на соки прямого віджиму (популярний тепер бренд
Galicia). В 2013 р. половина ринку свіжих соків припала на цю торгову
марку.
Після підписання Асоціації компанія вирішила почати експансію в
Європу, насамперед, в Польщу, увійшовши в кооперацію з стратегічним
партнером T.B. Fruit, що контролює два заводи з виробництва
концентрату в цій країні. Почалася спільна реалізація соків Galicia.
«Рішення про вихід на ринок Польщі приймалося в результаті
оцінки існуючих продуктів. Ми побачили, що ніша NFC(соків
практично вільна, і вирішили, що це нам цікаво», # відзначив директор
компанії Галичина#Трейд (підрозділ T.B. Fruit) Андрій Єлін [3].
На експорт T.B. Fruit відправляє 75#80% продукції. У 2015 році
виручка компанії досягла 200,7 млн. євро, а EBITDA склала 55 млн. євро.
Зараз продукція підприємства вже представлена в декількох торгових
мережах: Alma Market і Piotr i Paweі. У компанії говорять, що ведуться
переговори щодо виходу в мережу Kaufland # одну з найбільших торгових
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мереж в Європі. У магазинах Польщі Galicia продає соки прямого віджиму
в скляній тарі, проте вже до кінця цього року планується запуск для цієї
країни продукту в упаковці Тетра Пак.
Житомирська агрофірма «Зоря» досягла значного успіху в просування
льону на європейські ринки, де великий попит на цей продукт. Директор
підприємства Ірина Косцюшко розповідає: «Ми розсилали комерційні
пропозиції всім, кому це могло бути цікаво: переробникам,
трейдерам, фітокомпаніям» [4].
Ще восени 2016 р., після перших етапів повномасштабної дії
Асоціації, представники Європейського Союзу вимушені – зокрема з
міркувань політичного іміджу у світі – йти на кращі умови для
українського виробника, насамперед шляхом розширення квот на ту чи
іншу продукцію. Нові преференції не проходять як зміни до угоди про
Асоціацію, а зафіксовані як одноразова одностороння поступка з боку ЄС.
Для продуктів поява преференцій означає збільшення квот на безмитний
експорт. Зокрема, на 3 тисячі тонн збільшена квота на експорт меду
(нинішня квота – 5 тис. тонн) та на 500 тонн – на експорт виноградного
та яблучного соків (10 тис. тонн). Це найбільш затребувані квоти, які
вичерпуються в перші дні (а іноді – в перші години) дії нових квот.
Також на 5 тис. тонн збільшена квота на експорт томатів. Це одне з
найбільших досягнень українських переговірників, адже зараз річна квота
на томати становить 10 тис. тонн. Також на 4 тис. тонн збільшена квота на
безмитний експорт вівса, на 7,8 тис. тонн – круп і пластівців.
Джерела в євроструктурах кажуть ще про одну причину – можливість
експортувати борошно. На нього встановлено нульова ставка, а крім того
– це продукт з високою доданою вартістю [5].
Для того, щоб українська промислова чи харчова продукція була
допущена до ринку країн ЄС, вона має відповідати складній системі вимог,
яка діє в Євросоюзі. Європейський ринок залишається одним з найбільш
містких та платоспроможних у світі, однак вимоги до стандартів продукції
постулює досить високі та жорсткі, що сформульовано у численних
директивах та регламентах. Вину за невідповідність беруть на себе не
лише окремі виробники, а й країни. Останні визначають, як потрібно
формувати контроль за стандартами виробництва аби дотриматись чітких
вимог ЄС.
Зауважимо, що в Угоді про асоціацію, а, точніше, в Угоді про зону
вільної торгівлі точно визначено, які саме зобов’язання має виконувати
Україна для утвердження європейських стандартів при виробництві та
удосконалення системи державного контролю за їх дотриманням. У
випадку виробництва агропродукції, харчових товарів передусім,
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найважливішими є впровадження відповідних стандартів на виробництві
(система НАССР), а також європейської системи державного контролю
за операторами ринку харчових продуктів.
Однак чи дійсно саме європейські ринки критичні для українських
виробників? Навіть згідно з офіційною статистикою, аграрний експорт з
України в Азію у 2016 р. збільшився до 7,1 млрд. доларів, внаслідок чого
частка азіатських країн у загальній структурі експорту української
сільгосппродукції збільшилася з 45,1% до 45,8% у 2015 р. Тим часом
відсоток європейських споживачів становив лише 27,1%. Хоча тут
зростання спостерігається лише на 0,7 % (вдвічі менше за європейські
тенденції), але загальний об’єм азійського ринку в півтора рази більший і
він має тенденції до збільшення. Зокрема, експорт вітчизняної
сільгосппродукції в Індію в 2016 р. збільшився на 45,4% порівняно з 2015
р. і склав 1,58 млрд. доларів. При цьому частка Індії у вітчизняному
експорті агропродукції збільшилася з 7,4% в 2015 р. до 10,2% в 2016 р.
Українські компанії все більше освоюють величезний ринок Африки.
Головними клієнтами в регіоні є держави Північної Африки (від Єгипту до
Марокко), районі Сахелю (держави на південному краї Сахари), Нігерія.
З кінця 2016 р. в цьому регіоні відбуваються певні прориви у експорті.
Зокрема, в листопаді 2016 р. гігант на ринку молочної продукції "Терра
Фуд" завершує отримання сертифікації в Нігерії. За словами директора
департаменту міжнародних продаж Дмитра Шульмейстера, компанія
орієнтується на два головні напрямки на ринки СНД, де зберігаються
позиції, та нові зони зацікавлення в Африці, Азії та на Близькому Сході.
Нігерія в пріоритеті на африканському сегменті ринку (компанія ще
минулого року почала поширення молочної продукцїі в Мозамбіку) [6].
В Найробі 5#6 грудня 2016 р. українські компанії та представники
Уряду зустрічалися з кенійськими партнерами. Українську делегацію
очолювали Наталія Микольська, заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – Торговий представник України та Євген
Цимбалюк, Надзвичайний та Повноважний посол України в Республіці
Кенія. У заходах взяли участь представники 30 вітчизняних компаній.
Міністерство сільського господарства Кенії заявило, за результатами
переговорів,
про
зацікавленість
в
імпорті
українських
сільськогосподарських машин для малих та середніх фермерів, а
також запозичення технологій зберігання зерна.
Наступним пунктом візиту делегації влади та бізнесу стала Танзанія.
На відміну від Найробі, в Дар#ес#Саламі були присутні близько 20
компаній з обох сторін, які провели зустрічі у корпоративному форматі.
Українські виробники можуть освоїти сегменти постачання клієнтам у
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Танзанії добрив, сої, продуктів переробки і бобових. Міністр
промисловості цієї держави Шарлем Мвіджаге певен, що Танзанія
потребує сільськогосподарської техніки, системи переробки продуктів
харчування. Наталія Микольська пообіцяла підготувати комплексну
пропозицію для запуску нових торгових проектів, а вітчизняні експортери
одержали детальну інструкцію для виходу на африканський ринок.
В Африці дуже місткий ринок незадіяного попиту. Мільярдне
населення, що отримує все більші зарплати, хоче і більше споживати, за
європейськими стандартами. Звісно, йдеться не про всі країни (переважно
про південно#східну Африку і поодинокі винятки на заході – на зразок
Нігерії), про неширокий прошарок еліти та середнього класу, але він з
часом зростає. А Україна все#таки перебуває у світовому топі – п’ятірці
експортів зерна, і може претендувати на нові ринки зростання.
Чи стане агроекспорт засобом відродження посилення українського
господарства? Сам по собі – навряд чи.
Багато залежить від внутрішньої ситуації. Чи будуть інтенсивніше
розвиватись вітчизняні земельні багатства, впроваджуватись новітні
технології добрив? Слід більше звертати уваги на переробну галузь – щоб
більше продукції продавалось у вигляді готових продуктів, а не первинної
сировини (тоді й ціни будуть вищими).
Варто усвідомити, що вузька орієнтація на один сегмент експорту
робить нашу економіку більш вразливою від конкуренції з іншими
виробниками, як економічними та політичними конкурентами, так і
союзниками. Продаж продуктів харчування за кордон треба розвивати,
однак за рахунок доходів від нього ставити на ноги комплекси
високотехнологічного виробництва. Тим часом присутність на
африканських ринках допоможе налагодити тривалі контакти, щоб потім
легше було приходити експорту інших галузей, що виграватиме за рахунок
дешевизни порівняно з західними виробниками.
Сильна нація проводить експансійну політику, намагається
використовувати міжнародний обмін товарами та послугами у власних
інтересах. Майже неодмінним супроводом такої поведінки виступає
військово#політична підтримка. Згадаймо класичний європейський
колоніалізм XVIII–XIX ст. Метою західних компаній та урядів стає
відкриття азійських та африканських ринків для власних товарів,
здешевлених у результаті Промислової революції. Натомість
високорозвинуте місцеве ремісництво не могло конкурувати з масовим
європейським продуктом, і колонізовані території змінювали економічний
статус, продавали природні ресурси за достатньо невелику ціну. За
рахунок цього нееквівалентного обміну значною мірою і реалізувалась
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модель багатства європейських країн. У XXI ст. ситуація залишається
аналогічною, лише на зміну промисловим дешевим виробам приходять
продукти високих технологій, а більш відстале і просте індустріальне
виробництво переноситься ближче до джерел дешевої робочої сили – у
«третій світ».
Яку роль займе Україна у XX ст.? Сировинного джерела металу,
агропродукції та лісу#кругляку, з виїздом найрозумніших людей закордон?
Чи технологічного й інфраструктурного хабу, запорукою чого має стати
індустрійний та науково#технічний потенціал? Характерний приклад –
успішна діяльність українських програмістів, що дуже вигідно конкурують
на світових ринках, хоча, на жаль, і працюють на транснаціональні
корпорації.
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The article reveals the importance of foreign trade if we want to establish
economic development/ The author analyzes Ukrainian producer’s activity
abroad, looking the new markets, mainly fot agrarian production. The author
concludes the necessity of trade diversification and working with promising
Asian and African partners.
Key words: export, new markets, trade associaton.
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ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ КОМПРОМІСУ «РИНКОВА СВОБОДА
VS НАЦІОНАЛЬНА СИЛА»
В статті досліджуються методологічні засади економічного
націоналізму. Встановлюється зв'язок між економічним націо(
налізмом та реалізмом. Наводяться змістовні характеристики
концепцій націоналізму. Порівнюються змістовні ознаки «націона(
лізму» в політиці економічного націоналізму та в парадигмі
націоналізму. Аналізується, в чому, власне, мають полягати дії
політиків та державних функціонерів для того, аби бути
інтерпре(товані як таке, що ідейно близькі до економічного
націоналізму.
Ключові слова: реалізм, економічний націоналізм, економічний
розвиток, фритредерство, протекціонізм.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Економічний
націоналізм не є сьогоднішнім чи учорашнім винаходом, а сягає своїм
корінням античності, середньовіччя та епохи модерну. «Реалізм» або
«здоровий глузд» є його ознакою, і може бути іншою його назвою [26].
Вже меркантилізм напрацьовував принципи цієї парадигми, коли навіть
ще не існувало економічних теорій, а лише практичні дії державних та
бізнесових лідерів, спрямовані на розвиток власних економік.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним
фундаментом для проведення комплексного дослідження засад
економічного націоналізму виступають наукові розробки вчених різних
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напрямів і шкіл як історичної, так і сучасної економічної теорії.
Дослідники теорії міжнародної торгівлі У. Стаффорд, Т. Манн,
Дж. Стюарт, Д. Норс, Д. Юм, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Мілль,
розкриваючи причини багатства нації, обстоювали ідейні засади
економічного націоналізму крізь призму викладення рецептів
економічного процвітання. Сформовані ними основні принципи
економічної політики здебільшого розглядали зовнішню торгівлю,
промисловість, судноплавство, транспорт як чинники економічного
розвитку. Втім, акцент на фритредерстві відсунув зосередженість на
зовнішній торгівлі на другий план, запропонувавши натомість сприйняття
розвитку продуктивних сил як детермінуючого джерела багатства.
Ідейні переконання А. Гамільтона та Ф. Ліста, відомого своїм
ґрунтовним ученням про продуктивні сили, здебільшого базувались на
розгляді протекціонізму як найважливішого інструменту економічного
націоналізму. В підході, запропонованому Р. Райхом, обґрунтовується,
чому прив’язка до власне національної ознаки не є актуальною на
сучасному етапі глобалізації. Більше того, в своїй фундаментальній праці
«Робота націй» він немов відсторонюється від концепції економічного
націоналізму, інтерпретуючи її як застарілу та неадаптивну до вжитку та
ставлячи під сумнів використання протекціоністських інструментів.
Б. Кліфт та К. Вол розглядають економічний націоналізм крізь призму
економічного патріотизму шляхом адаптації компромісних підходів до
винайдення консенсусу між абстрактними глобальними економічними
цілями та політичними зобов’язаннями урядів на кожній конкретній
території.
Постановка завдання. По мірі поглиблення знань про міжнародну
торгівлю, за умови збереження фундаментальних постулатів
фритредерства і протекціонізму, модифікувалась система аргументацій
щодо необхідних інструментів економічної політики. Втім, прямі згадки
про власне «економічний націоналізм» знаходимо лише в окремих із
дослідників. Вічна дилема «ринкова свобода чи національна сила»
уособлювалась в численних спробах запропонувати відповідь на питання
щодо оптимальної структури економіки, що, своєю чергою, актуалізувало
пошук шляхів ефективного використання капіталу, управління боргом та
більш глибоко — формування ідеології зовнішньої економічної політики.
Перед нами стоїть завдання з’ясувати, чи містить «націоналізм» в політиці
економічного націоналізму ті ж самі змістовні ознаки, що й «націоналізм»
в парадигмі націоналізму? В чому, власне, мають полягати дії політиків та
державних функціонерів для того, аби бути інтерпретовані як такі, що
ідейно близькі до економічного націоналізму?
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Виклад основного матеріалу. На думку дослідника У. Бека,
застосування методологічного націоналізму в науці не є адекватним. Він
радикально вважає, що національна держава вичерпала себе в добу
глобалізації і стала заручником транснаціонального капіталу.
Методологічний націоналізм, на думку У. Бека, не дає змоги реально
оцінювати стан справ у світі, тому на зміну йому має прийти
методологічний космополітизм, предметом якого є світове суспільство, а
не окремі його кластери, що перебувають у кордонах «національних
держав», які перестають бути національними та перетворюються у
тимчасові перевалочні пункти для транснаціональних корпорацій.
Концепції націоналізму представлені чотирма парадигмами:
модернізму, примордіалізму, конструктивізму, переніалізму. У теорії
модернізації достатньо системно розглянуто націоналізм і демократію як
течії глобального суспільно#політичного процесу, а також наявність
суперечностей їхньої взаємодії. Є думка, що націоналізм як ідеологія
спочатку сприяє створенню нації#держави, а вона потім зазнає
модернізації. Прибічники такого погляду вважають, що націоналізм
одночасно є антимодерністським і промодерністським феноменом, якщо
його розглядати у нерозривній єдності з соціальними носіями, які діють
безпосередньо у конкретних історичних процесах. Чимало науковців
піддають сумніву можливості націоналізму сприяти демократії і
модернізму. Коротко зазначимо функції націоналізму в процесі
модернізації суспільства, на яких наголошує наука. Передусім, це
провідна роль у консолідації громадян заради забезпечення цілей розвитку
держави; забезпечення модернізації у широкому розумінні цього процесу;
компенсація збитків, яких зазнає держава від минулого досвіду, а також
від неминучих проблем, що виникають у процесі модернізації. Такі
висновки властиві переважно постколоніальним країнам, у межах яких
націоналізм одночасно протидіє як зовнішнім впливам, так і вітчизняному
патріархальному трайболізму. Тому націоналізм об’єктивно є провідною
суспільною ідеєю, згідно з якою держава має освоїти новітні цивілізаційні
засади.
Водночас не можна оминути у цьому зв’язку двох застережень: по#
перше, реалізація зазначеного не є можливою без часом істотних
відхилень від уже сформованих уявлень про демократичні норми і
процедури; по#друге, коли націоналізм лише опирається на властиві нації
традиції, вони вступають у суперечність з цілями модернізації. У цьому
місці деякі дослідники додають: «і демократії». Проте ми наполягаємо, що
на початковому етапі розвитку постколоніальної країни об’єктивно не
можна одночасно вирішувати проблему модернізації і демократії, а тим
169

більше, коли держава, зокрема Україна, має внутрішній та зовнішній
збройний конфлікт. Особливо наочно в ситуації з Україною проявлена
невідповідність реальній практиці основоположних засад свободи слова,
дотримання стандартів роботи засобів масової інформації, відсутності
переслідування за політичні переконання тощо, сформованій у суспільстві
в умовах протистояння [22, с. 6].
Г. Д. Джонсон зробив спробу узагальнити теоретичні розробки щодо
економічних аспектів націоналізму та проаналізувати досвід державного
будівництва під впливом цієї ідеології. На його думку, ідеї націоналізму
переважають у середовищі інтелігенції та середнього класу. Інтелігенція
завдяки національній мові отримує значний сектор включно з освітою і
державним управлінням. Середній же клас отримує переваги внаслідок
зацікавленості держави у розвитку індустріальної інфраструктури та
започаткуванні прикладних науково#дослідних сфер.
Далі науковець зосереджується, на наш погляд, на суто теоретичних, а
не реальних постулатах, що випливають з досвіду практичної діяльності
урядів, зокрема, й українського, які стосуються функціонування
національної держави. Згідно саме з теоретичними уявленнями держава
має переконати громадян, що вона є успішною в культурі, науці та спорті,
а тому сприяє митцям, науковцям і спортсменам. Крім того, держава має
активніше здійснювати програми пенсійної допомоги, створення робочих
місць, поліпшувати медичну допомогу, а в цілому – формувати почуття
безпеки у національних кордонах. Тому, робиться висновок, що
націоналізм як ідеологія має власне бачення розвитку економіки зокрема,
та організації життя держави взагалі.
Практика націоналізму у другій половині ХХ ст. у науковій літературі
бачиться як спроба пояснити націоналізм впливом на розвиток
суспільства та його інститутів. А до цього переважає думка, що
націоналізм поширювався у ХІХ–ХХ ст. як наслідок настання
індустріальної доби, яка спровокувала поширення ідеологій і учень,
покликаних теоретично обґрунтувати новий устрій. Сформульована на
перетині кількох інтелектуальних течій, концепція економічного
націоналізму стала радше інструментом інтерпретації, аніж завершеною
теорією. Вочевидь теорії націоналізму в одних випадках ігнорують
економічне підґрунтя державотворення, в інших випадках не обмежуються
економікою, а отже, і виокремити серед них ті, що підпадали б під
визначення теорій економічного націоналізму, вкрай складно (Табл.1).
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Таблиця 1
Аналіз парадигм націоналізму за економічним та соціальним
критерієм
Назва парадигми
Економічні аспекти
Соціальні аспекти
націоналізму
Примордіалізм
Не розглядає
Націоналізм не
зумовлюється
функціональними
потребами суспільства
Модернізм
Не розглядає
Не розглядає
Переніалізм
Розвиток економіки –
Ідея розвитку суспільства
наслідок розвитку
з її наголошуванням на
суспільства
градуалізмі (стадійності)
поступу, прогресу, а також
соціального й культурного
накопичення.
Конструктивізм
Націоналізм є
Індивіди беруть участь у
об’єктивно зумовленим
постійному процесі
економічними реаліями
визначення й
та комплексом ідей
перевизначення самих
себе
Джерело: укладено автором

Втім, проведений аналіз змістовних характеристик різних парадигм
націоналізму засвідчує, що в переніалізмі та конструктивізмі робилась
спроба визначити вектор впливу економіки на суспільства та навпаки.
Так, якщо переніалісти обстоювали ідею підпорядкування розвитку
економіки розвиткові суспільства, наполягаючи, що лише розвинене
суспільство може дати поштовх до економічного розвитку, то адепти
конструктивізму, навпаки, переконували в тому, що економічні ідеї
(розвитку, боротьби з нерівністю, експансії) закладали підвалини до
ренесансу національної ідеї.
Однак якщо поставити перед собою за мету виокремити визначальні
риси, притаманні цим теоріям, слід розглянути найрепрезентативніші
позиції, висловлені Т. Неірном та Е. Геллнером, адже саме в їхніх працях
економічна домінанта націоналізму є незаперечною. Для Т. Неірна
детермінуючим фактором для актуалізації економічного націоналізму є
нерівномірний розвиток. Говорячи про останній, автор наближається до
структуралістської інтерпретації «залежності» як недостатності
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«справжньої» незалежності від впливу інших країн, зумовленої низкою
внутрішніх і зовнішніх причин [21, с. 41]. Ці чинники часто називають
«структурними викривленнями» з огляду на вплив міжнародної
капіталістичної системи на місцеві економіки, а через них # і на розподіл
товарів, послуг й багатства. Таким чином, основна мета економічного
націоналізму, з позицій Т.Неірна, полягає у віднаходженні та
стимулюванні внутрішніх драйверів економічного розвитку, незалежних
від впливу зовнішніх факторів та таких, що забезпечили б поступову
конвергенцію в доходах з багатими країнами.
В дослідницькому ракурсі Т. Неірна взаємопов’язуються, здавалося б,
несумісні позиції. З одного боку, заперечення націоналістичної ідеології і її
системи цінностей як такої, з іншого боку — визнання за економічною
політикою, продукованою державою, способу віднаходження інструментів
забезпечення інтересів людини з метою подальшої соціалістичної
трансформації світу. Таким чином, поштовхом до сповідування ідеології
економічного націоналізму, за Т.Неірном, є стимул розірвати зачароване
коло залежностей, що призводять до нерівномірного розвитку капіталізму.
Це пояснює і запропонований автором вкрай суперечливий підхід до
хронологізації виникнення економічного націоналізму, що, за його
логікою, розпочався саме в периферійних країнах (Німеччина, Італія,
Японія) і тільки потім досяг «держав центру» (Англії і Франції). Іншими
словами, поштовхом до економічного націоналізму, за Т. Неірном, є
супротив пануючій нерівності та асиметріям економічного розвитку.
Е. Геллнер, що був політ економом, вибудовує свою теоретичну
конструкцію, відштовхуючись від визнання за індустріалізмом
детермінуючої ролі у досягненні економічного розвитку. Щоправда, для
нього індустріалізм як такий є важливим з точки зору забезпечення
кращих умов для розвитку культури та її гомогенізації, адже мобільне за
своєю природою індустріальне суспільство формує запит та жорсткі
функціональні вимоги на останню. Адже сама нація в геллнерівській
інтерпретації є культурною спільністю, що самоусвідомлюється, а тому
нація не відбудеться без кодифікованої високої культури. Відповідно,
створення такої культури і є процесом створення націй. Саме тому
націоналізм для нього є суто явищем індустріальної епохи, яка
уможливлює забезпечення вихідних умов для становлення нації. Звідси
модернізація розглядається Е. Геллнером практично як наслідок розвитку
промисловості [25, с. 40].
Отже, економічний націоналізм, на переконання вченого,
продиктований необхідністю забезпечення необхідних умов для
вбудовування держави в глобальне співіснування з тим, аби набути
172

останній (державі) ознак актора міжнародних відносин. В геллнерівській
інтерпретації націоналізм виступає політичним принципом, що вимагає
співпадіння національної спільності і держави. Е. Геллнер розглядав
націоналізм як ідеологію, зумовлену переходом суспільства від
агрописемного до індустріального устрою. Водночас націоналізм є рухом у
напрямі уніфікації освітніх систем для запровадження промислової
стандартизації (у тому числі трудових ресурсів), формування єдиного
простору освіти та науки. Зазначимо, що його робота «Нації та
націоналізм» різко розкритикована модерністами.
У статті «Нації, націоналізм та війна, або Чи треба нам ще читати
Ернеста Гелнера» Д. Конверсі критикує автора за ігнорування
націоналізму як мілітаристської ідеології. Він бачить зв'язок націоналізму
із зростанням агресивності держави. Інші дослідники вважають, що
націоналізм пронизує всі аспекти життя держави і, певним чином, зміцнює
її політично, економічно і безпеково, а також пов’язують його з
інструментом досягнення мети, сформульованої елітою держави. Метою
може бути як особисто#груповий інтерес (досягнення влади суспільними
групами, перерозподіл ресурсів), так і суспільний (розвиток, зміцнення
держави). Слід також пам’ятати, що націоналізм, як і будь#яка інша
ідеологія, провокує суспільство на певний дискурс, що обмежує суспільну
дискусію.
Треба мати на увазі, що націоналізм розглядає існування суспільства
лише у формі національної держави, формує методологію вивчення
суспільств і стимулює конкуренцію між національними державами як
порівнюваними формаціями. Л. Грінфельд вважає, що націоналізм
створив передумови для зростання економіки, змусив уряди конкурувати з
метою зростання добробуту власної нації. У роботі «Дух капіталізму.
Націоналізм та економічне зростання» вона виокремлює два питання
щодо безпосередньої причини виникнення сучасної економіки з
орієнтацією на зростання та чинників перетворення економіки на
центральний фокус сучасного світогляду.
Л. Грінфельд припускає, що «націоналізм є унікальною формою
соціальної свідомості, яка виникла в Англії на початку ХVІ ст., пізніше
поширилася спочатку на англійські поселення в Америці, а потім,
упродовж XVIII ст., у Франції та Росії, за два віки поглинула решту
Європи, країни Південної півкулі, більшу частину Азії та частину Африки.
У центрі соціальної свідомості лежить сильний, всезагальний образ
суспільства, суверенної спільноти з фундаментально рівними членами, що
має назву «нація». Національна свідомість є демократичною за суттю:
егалітаризм є основним принципом соціальної організації, а народний
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суверенітет — політичним принципом». Л. Грінфельд розрізняє типи
націоналізму з різними результатами економічної діяльності. Принципи
радикально відмінні, а тому відрізняються і форми соціально#політичної
організації держави. Інтерпретація полягає у розгляді нації як збірної або
унітарної спільноти, а звідси й критерії членства в нації можуть бути
громадянськими або етнічними. Ці змінні (теоретично можуть існувати у
чотирьох комбінаціях) становлять три типи націоналізму з відповідними
формами націй та національних ідентичностей: індивідуалістський
громадянський, колективістський громадянський і колективістський#
етнічний. Своєю чергою типи по#різному впливали на розвиток держав#
націй.
Першопрохідники націоналізму (та національного економічного
зростання), за Л. Грінфельд, – Англія у XV–XVI ст. та Нідерланди у
XVIII ст., економічний розвиток яких припинився відразу після здобуття
незалежності. Зникнення спільного ворога в особі Іспанії посилило
відцентрові тенденції Семи Провінцій (De Zeven Provinciёn). Відсутність
національного фактору не сприяла формуванню спільного ринку та
збройних сил, завадила розвиткові нових форм економічної діяльності.
Держава не інвестувала сама та не створювала передумов для інвестицій
з боку приватного капіталу, який переймався лише отриманням
відсоткової ренти, а не розвитком виробництва. В інших європейських
державах важливу роль у становленні націоналізму відігравала абсолютна
монархія, об’єднуючи під жорстким контролем державу та інтелігенцію,
яка популяризувала національну ідею.
Таким чином, протягом більшої частини ХХ століття були зроблені
кілька зусиль розробити детальний науковий аналіз концепції
економічного
націоналізму.
Ми
погоджуємось
з
позицією
М. Гайльперіна [8], який відзначає, що попри широке наукове
використання цього терміну в економічній науці ХХ століття в міжвоєнні
роки його уніфіковане загальновживане визначення було важко
виокремити. Цей термін зазвичай використовувався ліберальними
економістами для опису політики, якої б вони не хотіли. Як стверджував
Я. Кофман [9], політика економічного націоналізму є тою політикою, що
не вписується в ліберальне визначення розвитку економіки і, як правило,
асоціюється з доктринами. Крім того, автор концептуальної у 1933 році
монографії на тему націоналізму, Дж. Ходсон, зазначив, що в кращому
випадку економічний націоналізм є невизначеним терміном,
використовуваним його противниками більшою мірою, ніж його
прихильниками.
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У науковій літературі термін «економічний націоналізм» набув
популяризації після початку 1970#х років у середовищі вчених#
міжнародників, які працювали на ниві міжнародної політичної економії. В
їхній інтерпретації дане поняття використовувалось для опису
економічного варіанту ідеології реалізму, який набув чільного місця в
повоєнний період. У своїй важливій роботі з політекономії міжнародних
відносин Р. Гілпін, наприклад, описує економічний націоналізм наступним
чином: «Його центральна ідея полягає в тому, що економічна діяльність
має підпорядковуватися цілям державного устрою та інтересів держави».
Крім того, в його пізнішій книзі про глобальну політичну економію,
Р. Гілпін стверджує, що аналітичне ядро економічного націоналізму є
таким же, як і в «державно#орієнтованому реалізмі». Економічний націо#
налізм визнає анархічний характер міжнародних відносин та національних
інтересів, а також важливість сили в міждержавних відносинах. Таким
чином, Р. Гілпін зобразив економічний націоналізм як такий, що черпав
коріння в меркантильних доктринах ХVII і XVIII століття [6].
Водночас слід застерегти: попри те, що в гілпінівській інтерпретації
термін «економічний націоналізм»
хоч не є достатньою мірою
структурований, але він передає ідейні засади цього поняття більшою
мірою, ніж спроби багатьох ліберальних економістів визначити його
засадничі орієнтири [7]. Втім вразливим місцем наведених визначень
економічного націоналізму, яким би дивним це не виглядало, є відсутність
«націоналізму» як такого. Дж. Крейн у цьому контексті зазначає таке:
«Економічний націоналізм» є чимось некоректним, так як більшість
звичайних заходів зосереджуються на державі, а не на народі. Держава і
нація може перетинатися різними способами, але національна
ідентичність – це не просто вираз інтересів держави». Р. Абделал
висловив точку зору, стверджуючи, що реалізм і економічний націоналізм
необхідно розрізняти [1]. У той час як реалізм концентрується на
державних інтересах і розподілі влади, він стверджує, що економічний
націоналізм повинен описати перспективу більше зі сторони впливу
національної ідентичності і націоналізму в економічній політиці. Так само
С. Шульман стверджує, що Р. Гілпін та решта дослідників неправильно
прирівнювали економічний націоналізм до меркантилізму з його
державницькою ідеологією, яка дуже відрізнялася від більшості сучасних
націоналістичних ідей, впроваджених в ХІХ столітті [7].
Висновки. Тож, як видно з проведеного аналізу, за методологією
економічного націоналізму, держава є основним агентом нації, а також
носієм її інтересів та джерелом способів їх реалізації. Такий висновок
дозволяє поставити перед собою амбітне завдання віднаходження рис
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економічного націоналізму як в економічних теоріях (меркантилізм,
кейнсіанство, класична школа), так і в економічній політиці, що,
впроваджуючись на практиці видатними державними діячами, в
подальшому додавала в термінологічний обіг нові поняття, синонімічні
терміну «економічний націоналізм». Різні державно базовані теорії і
владна політика сформували економічний націоналізм як політекономічну
теорію. Слід застерегти, що дослідження економічного націоналізму як
політекономічної теорії не мають обмежуватись аналізом теорій
протекціонізму, адже останні лише частково пояснюють його засадничі
положення.
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Methodological principles of economic nationalism are studied. The
relation between economic nationalism and realism is established. The
essential characteristics of the concepts of nationalism are given. The
essential features of “nationalism” in the policy of economic nationalism and
in the paradigm of nationalism are compared. It is analyzed what kind of
actions taken by politicians or public officers can be interpreted as ones that
are close ideologically to economic nationalism.
Key words: realism, economic nationalism, economic development, free
trade, protectionism.
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ЧИ МОЖЕ АГРАРНИЙ СЕКТОР БУТИ ДРАЙВЕРОМ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?
В статті розглянуто проблеми вибору Україною стратегії
розвитку економіки в умовах глобалізації та сучасної науково(
технічної революції.
Ключові слова: економічний розвиток, стратегія розвитку,
модернізація економіки.
Останніми роками в українському суспільстві представниками влади,
деякими вченими, журналістами та іншими почала поширюватися думка
про необхідність пріоритетного розвитку аграрного сектору економіки,
який буцімто має стати чи не головним драйвером вітчизняної економки в
умовах глобалізації.
Проте, економічні успіхи українського сільського господарства є лише
верхівкою айсбергу, який має під собою і значний «підводний» негатив.
Тож, необхідно проаналізувати всі «плюси і мінуси» «аграрізації»
економіки України.
Почнемо з історико#теоретичного екскурсу.
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Країни, які мали багаті природні ресурси і в своєму розвиткові зробили
ставку саме на них, із початком промислової революції в кінці 18 століття
поступово стали відставати від тих країн, які віддавали пріоритет
промисловості. Чому так?
Як відомо, ключовими ресурсами (факторами виробництва) в
економіці є земля (природні ресурси), капітал, праця, підприємницький
хист і інформація. Потенційні можливості будь#якого економічного
розвитку обмежуються дефіцитом ресурсів. На кожному етапі розвитку
той чи інший ресурс, який буде найдефіцитнішим, стає лімітованим, тобто
таким, який унеможливлює подальший розвиток.
Теоретично всі матеріальні ресурси мають обмежений характер, проте
деякі з них (першою чергою – капітал) ми можемо запозичити,
перемістити у просторі, нагромадити із часом. Натомість земля фізично
обмежена і не може бути просторово переміщена. В цьому контексті
галузі економіки, в яких лімітуючим ресурсом виступає земля, мають
обмежений потенціал зростання. Безумовно, досягнення науково#
технічного прогресу дозволили значно підвищити урожайність с.#г.
культур та продуктивність тварин, але закону спадної віддачі ресурсів
(особливо в сільському господарстві) ніхто не скасовував. Промисловість,
на відміну від сільського господарства, має теоретично необмежені
можливості для розвитку, враховуючи той факт, що не лише матеріальні
ресурси можуть бути збільшені із часом, а найголовніше, що НТП
забезпечує практично необмежений ресурс для зростання ефективності
використання як матеріальних ресурсів, так і трудових. Саме тому
найбагатші країни світу – промислово розвинені, а населення аграрних –
не може вирватися із злиднів.
Ще у першій половині минулого століття шведські економісти Е. Хек#
шер і Б. Олін розробили теорію міжнародної торгівлі, згідно з якою країни
будуть експортувати ті товари, для виробництва яких більш інтенсивно
використаний відносно надлишковий, а значить і більш дешевий, ресурс.
Відповідно до неї Україна, маючи найкращі в світі ґрунти – чорноземи,
має експортувати продукцію рослинництва, що ми і бачимо в останні
кілька років. Проте сьогодні ми є свідками процесів у світовій економіці,
про які ще сотню років тому важко було передбачити. Мова йде, перш за
все про науково#технічну революцію, «цифровізацію» економіки,
створення і експоненційне зростання впровадження в практичну
діяльність штучного інтелекту (АІ – ArtificialIntelligence), 3D#друк і т. ін.
В цих умовах класична теорія Хекшера#Оліна означає, що ті країни, які
продовжуватимуть
спеціалізуватися
на
експорті
надлишкових
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матеріальних ресурсів, приречені на «прозябати» на задвірках світової
економіки.
Треба робити ставку на продукт, який вимагає переважного
використання невичерпного (навіть теоретично!) ресурсу – знання.
Яскравим прикладом є досвід Китаю, який пройшов у своєму розвитку
довгий шлях від бідної країни з величезним населенням та примітивною
економікою радянського зразка до світового лідера з потужним науково#
технологічним потенціалом, який здатний потіснити незаперечного лідера
останнього століття – США як за обсягами виробництва, так і за
технологічним лідерством. Допоки Китай робив ставку на свій основний
ресурс – дешеву робочу силу, він не мав перспектив, але зумівши змінити
акценти в стратегії розвитку країни на пріоритетний розвиток
інтелектуального та технологічного потенціалу (а вони нерозривно
поєднані!), він сьогодні став безумовним лідером світової економіки,
зрівнявшись за потужністю з США та ЄС.
Зрозуміло, що ніхто не відмовляється від використання існуючих
ресурсів, але зациклюватися лише на них – це шлях до маргіналізації
економіки і, відповідно, зубожіння населення. У зв’язку з цим Україна має
використовувати те, що в неї є, – потужний потенціал наших чорноземів,
але робити ставку лише на цей ресурс в майбутньому є не тільки
нерозумним і недалекоглядним, а й злочинним по відношенню до народу
України. Навряд чи українці бажають перетворитися на найбільшу
«ферму Європи», хоч якби гарно це називали – «житниця Європи»,
«годувальниця Європи» чи щось інше на кшталт цього. В жодній країні
світу сільське господарство не може існувати без потужної зовнішньої
підтримки у вигляді дотацій, субсидій, фінансових пільг та інших
інструментів державної політики. Чому ж у нас думають, що Україна стане
винятком?
На наш погляд, немаловажну роль в «аграрних» пріоритетах нашого
розвитку відіграють і міжнародні партнери України, які воліли б бачити
нашу країну як потужного постачальники сировинних ресурсів з достатнім
рівнем розвитку, щоб купляти кінцеву продукцію західних країн. Тому нам
потрібно в розробці стратегії економічного розвитку України обов’язково
дотримуватися принципів здорового економічного націоналізму на
противагу «безропотному» інтегруванню в світову економіку за «чужими»
правилами. Як тут не погодитися із відомим норвезьким економістом
Е. Райнертом – автором бестселлера «Чому багаті країни стали багатими
… і чому бідні країни залишаються бідними» (How Rich Countries GotRich
… and Why Poor Countries Stay Poor, 2007), який зауважує, що свого
успіху багаті країни Заходу досягли завдяки поєднанню державного
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втручання, протекціонізму та стратегічним інвестиціям, а не завдяки
вільній торгівлі [1].
Аналіз теорії порівняльних переваг Д. Рікардо, яка стала базовою
теорією міжнародної торгівлі, показує, що у випадку вільної торгівлі між
багатою та бідною країнами розрив в добробуті між ними не тільки не
зменшується, а й навпаки, зростає. Більш того, вільна торгівля, без
протекціоністських заходів, приводить до вузької спеціалізації бідної
країни, тобто перетворення її на «бананову» країну. Причому
спеціалізація відбувається саме в сировинному секторі економіки. Вільна
торгівля приносить обопільну користь лише, якщо обидві країни мають
приблизно однаковий рівень розвитку. Історичний досвід підтверджує ці
висновки. На початку 60#х років Сомалі та Південна Корея були
приблизно в однакових умовах, навіть у Сомалі були дещо кращі
показники. Подивіться сьогодні на ці країни. Досвід Південної Кореї
свідчить про успіх стратегії розвитку, заснованої не на неоліберальній
вільній торгівлі без усяких обмежень, а на активній державній політиці,
яка вклала державні інвестиції в ключові галузі економіки, захист
внутрішнього ринку і залучення іноземних інвестицій. Корея надала пільги
для західних корпорацій, які будували підприємства на її території, і ввела
високі мита на ввезення товарів цих корпорацій, вироблених за межами
Кореї.
Схожих рецептів в модернізації своїх економік дотримувалися й інші
«азійські тигри» – Гонконг, Тайвань, Сінгапур. Жодна з цих країн не
обійшлася без цілеспрямованої державної промислової політики з
розумним використанням протекціоністських заходів.
Якщо подивитися на розвиток України за роки незалежності, то
складається враження, що план Моргентау [2], який розроблявся для
деіндустріалізації
післявоєнної Німеччини, витягли з архіву і
застосовують для нашої країни. Заходу не потрібна Україна як потужний
конкурент на ринках високотехнологічної продукції. Наша «доля» –
виробництво екологічно брудної продукції (виплавка металу, нафтохімічна
промисловість ) та аграрної сировини. Саме ці галузі отримують
найбільше уваги від уряду, саме тут витрачаються і так небагаті кошти
державної
підтримки.
Натомість,
якщо
спостерігається
ріст
високотехнологічних галузей (як, наприклад, в ІТ#сфері), то відразу
запускається «важка артилерія» перевірок силових структур, які
намагаються вичавити за кордон справжніх драйверів економіки.
Навіть введення безвізу відбулося саме тоді, коли в суспільстві
нагромадилося чимало проблем, і молодь та високваліфікована та
креативна частина трудових ресурсів України отримала можливість за
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спрощеними процедурами виїжджати за кордон та підтримувати економіку
Польщі, Чехії та інших країн ЄС. Сьогодні навіть влада змушена
констатувати катастрофічні наслідки такої трудової міграції. Але все це
чудово вписується в сценарій «аграрізації» (точніше навіть –
деіндустріалізації!) економіки України, яка неможлива без зменшення
чисельності населення, знищення села, ускладнення здобуття вищої
освіти, скорочення фінансування науки.
В якій країні Європи великі кампанії зосередили в своїх руках більше
половини сільськогосподарських земель, отримавши з бюджету 80% усіх
коштів на підтримку аграріїв?
Підсумовуючи, можна стверджувати, що стратегічним драйвером
української економіки сільське господарство не повинно бути. Так, воно
має бути високорозвиненим і конкурентоздатним, але не головним.
Глобальні тренди свідчать про домінуючу роль галузей інформаційно#
комунікаційного
підкомплексу,
обробної
промисловості,
машинобудування, мікробіології та інших наукоємних галузей. Проте в
сучасних умовах для їх розвитку в Україні потрібна, перш за все, тверда
політична воля та активна державна політика з використанням розумного
протекціонізму
та
преференцій
для
прямих
інвестицій
у
високотехнологічні галузі.
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ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
Розглядаються основні підходи до виявлення потенціалу
економічного націоналізму в інвестиційній політиці, що сприятиме
соціально(економічному розвитку. Запропоновано розробити нові
вектори інвестиційної політики, що базуються на виявленні
факторів, що стимулюють процес розвитку на основі
оптимального використання інвестиційних ресурсів, ефективність
використання інвестиційного клімату, фінансування інвестиційної
діяльності. Аргументовано, що чим прозорішим та сприятливішим
буде інвестиційний клімат територіальної громади, тим вищим
буде рівень економічного розвитку країни.
Ключові
слова:
потенціал,
економічний
націоналізм,
регіональна інвестиційна політика, національна інвестиційна
політика, управління розвитком.
Економічний націоналізм не виник сам по собі. Передумовами будь#
якої теорії завжди була і є економічна практика. З офіційних статистичних
даних можна побачити про зрушення виробництва засобів виробництва і
виробництва продуктів споживання, темпи зростання у порівнянні з
минулим. Серед показників зростання економічного стану держави і
соціально#економічного рівня населення можна простежити, як
визначаються підвалини для визначення і констатації нового економічного
поняття [1, с. 51].
Потенціал економічного націоналізму визначається вихідними
ресурсами, а також наявними в країні науково#технічними, інноваційними,
інформаційними та управлінськими можливостями забезпечити
економічне зростання.
В умовах формування ринкової системи величина потенціалу
економічного націоналізму свідчить про ступінь незалежності української
економіки, якість життя населення, роль і значення країни у світовій
господарській системі. Разом з тим, рівень його використання залежить
від виробничих можливостей всіх галузей національної економіки,
економічного устрою країни, зовнішньоекономічної ситуації, економічної
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політики уряду, чинного господарського механізму. Недосконалість
останнього, на нашу думку, може призвести до нераціонального,
малоефективного та витратного використання економічного потенціалу.
Роль кожної держави в сучасному світі визначається насамперед
економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного
потенціалу.
Інвестиційна політика за своєю значимістю і важливістю займає одне з
головних місць, адже вона являє собою комплекс заходів, спрямованих на
залучення різного роду ресурсів з метою підтримки і розвитку економіки
держави.
Незалежно від того, що є об'єктом інвестування та якими будуть
інвестиції – реальними, фінансовими чи інтелектуальними, мотивами
інвестування завжди виступатимуть наміри, що полягатимуть в отриманні
економічного ефекту. Проте наміри можуть виникнути лише за умови
впевненості суб'єкта інвестування в їх доцільності й окупності. Завдяки
цьому зароджується філософія інвестиційної привабливості.
Чим прозорішим та сприятливішим буде інвестиційний клімат
територіальної громади, тим вищим буде на нього попит з боку інвесторів.
Важливим фактором підвищення регіональної інвестиційної активності є
формування інформаційної відкритості та привабливого іміджу регіонів.
При цьому головними завданнями інвестиційної політики регіону є
створення сприятливого інвестиційного клімату.
Тому потрібно обґрунтувати необхідність реанімації концепту
економічного націоналізму та активізації державної участі у фінансуванні
пріоритетних інвестиційних проектів [2].
Національна та регіональна інвестиційна політика – це реалізація
найефективнішої стратегії залучення інвестицій, очікуваним результатом
якої буде постійний соціально#економічний розвиток в ракурсі впливу
фінансових ресурсів інвестиційного походження на об'єкти інвестицій та
опосередкований вплив на загальний розвиток в цілому.
Головною метою національної та регіональної інвестиційної політики є
стабільний соціально#економічний розвиток на основі оптимального
використання інвестиційних ресурсів, ефективність використання
інвестиційного клімату. Досягнення цієї мети потребує не лише
нарощування інвестиційних ресурсів, а й підвищення ефективності
використання інвестиційного клімату шляхом спрямування на
інноваційний розвиток виробництва, на створення високопродуктивних
робочих місць, розвиток інфраструктурного середовища. При цьому
національна інвестиційна політика має бути об'єднаною із регіональною і
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створювати сприятливі умови у досягненні спільних цілей та виконанні
спільних завдань.
Основні вектори інвестиційної політики на сучасному етапі:
– перехід на нові організаційні форми і економічні методи керування
інвестиційними проектами;
– зміна джерел фінансування інвестицій, заміщення бюджетних
асигнувань ресурсами приватних інвесторів (корпоративних і
індивідуальних);
– пріоритетність проектів, що мають високу значимість, швидку
окупність, вигідність із погляду створення нових робочих місць і
надходжень «швидких грошей» у місцевий бюджет;
– контроль над інвестуванням в найважливіші об'єкти.
Серед чинників, що спричинюють необхідність впливу держави на
інвестиційну діяльність на рівні регіонів, слід виокремити фінансування
інвестиційної діяльності. Причинами, що зумовлюють концентрацію
фінансових ресурсів та джерел інвестування в одних регіонах, а з іншого
боку, слабкі позиції по інвестиційній діяльності та незначну інвестиційну
привабливість в інших, є:
– високий податковий і адміністративний тиск на бізнес;
– вузькість внутрішнього ринку, викликана розподілом суспільного
продукту;
– відсутність практично більшості ринкових інститутів –
корпоративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку
нерухомості;
– слабкий розвиток ринкової інфраструктури;
– відтік капіталу, трудових ресурсів із одних територіальних громад на
користь інших (в основному великих міст);
– неопрацювання органами територіальних громад механізмів
складання інвестиційного портрету території;
– нестача оперативної інформації і внаслідок цього нерозвиненість
зв'язків між суб'єктами ринку.
Перспективні механізми управління інвестиційним розвитком регіонів
мають бути значно удосконалені в напрямку підвищення рівня наукового
забезпечення такого управління. Одним із напрямів є впровадження та
підтримка
фінансового
планування
інвестиційного
розвитку
(інвестиційного процесу) регіонів, яке б враховували загальні
макроекономічні тенденції та особливості фінансової ситуації на
конкретній території. Досягти підвищення ефективності фінансування
інвестиційної діяльності на рівні регіону можливо через здійснення
ефективного
централізованого
державного
та
регіонального
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прогнозування, планування і регулювання інвестиційних процесів
відповідно до сучасних технологій управління, включаючи забезпечення
їхнього збалансування та взаємоузгодженість, за умов державної
підтримки.
Інвестиційна складова економічного розвитку є сукупністю
нормативно#правових, інституційних, соціальних і екологічних умов, що
визначають тип і динаміку відтворювального процесу і забезпечують
надійність відшкодування та ефективність використання вкладеного
капіталу. Тому інвестиційна безпека означає процес забезпечення такого
стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати і
підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії
внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого
розвитку і соціально#економічної стабільності країни, зростання
конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення.
Інвестиційна безпека визначає процес забезпечення такого стану
інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати і підтримувати
достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх
загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і соціально#
економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності
національної економіки та добробуту населення. Інвестиційна безпека –
це і стан, і процес. З одного боку, вона характеризує досягнутий рівень
використання інвестиційних ресурсів в економіці, а з іншого – визначає
процес та напрями ефективного їх використання.
Побудова інвестиційних моделей відіграє важливу роль у розвитку
регіону, а саме: забезпечує реалізацію довгострокових загальних та
інвестиційних цілей соціально#економічного розвитку регіону; допомагає
реально оцінити інвестиційний потенціал регіону; враховує можливі
варіанти розвитку факторів інвестиційного клімату; відображає переваги і
недоліки його розвитку; формує основні критерії оцінки шляхів реалізації
розроблених моделей та передумови стратегічних змін загальної структури
управління регіоном.
Враховуючи думку автора [3], регіонам, які не мали переваг у
«жорстких факторах», вдалося підтримати «м’які фактори» на належному
рівні для підвищення рівня інвестиційної привабливості.
Формуючи систему показників ефективності інвестиційної політики
доцільно дотримуватись таких принципів:
1) відповідність стратегічній меті розвитку підприємства має
створювати умови (матеріальні та фінансові) для реалізації цілей і завдань
розвитку регіону;
2) перспективність, тобто підвищення ефективності в майбутньому;
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3) самофінансування інвестиційної діяльності – передбачає
формування інвестиційних ресурсів за рахунок як власних, так і позикових
коштів, які мають свою ціну;
4) обґрунтованість інвестиційних рішень щодо забезпечення
самоокупності та рентабельності;
5) мінімізація інвестиційного ризику з огляду на економічну, політичну
кон'юнктуру та життєвий цикл регіону чи об'єкта;
6) концентрація інвестицій на найбільш важливих об'єктах
інвестування.
Одним із найголовніших завдань виявлення потенціалу економічного
націоналізму в інвестиційній політиці є організація науково
обґрунтованого моделювання пропонованих сценаріїв (варіантів). Адже
необґрунтовані економічні рішення можуть мати катастрофічні наслідки і
викликати довгострокове погіршення інвестиційного клімату, що
унеможливлює швидке формування ефективного інвестиційного процесу.
Спочатку необхідно всебічно проаналізувати стан і тенденції інвести#
ційного процесу в регіоні в контексті загального макроекономічного
розвитку. Зазвичай фахівці органів територіальних громад використо#
вують стандартні методи статистичного та порівняльного аналізу.
На наш погляд, при виявленні потенціалу та формуванні стратегій
інвестиційного розвитку потрібно збільшити використання сучасних
методів та моделей аналізу інформації. Після того, як здійснено оцінку
інвестиційного процесу в регіоні, раціонально провести аналіз наявних
фінансових та нефінансових інструментів реалізації регіональної
інвестиційної політики.
На сьогодні основними інструментами впливу влади на інвестиційний
розвиток регіону є:
1) обласні цільові програми;
2) обласний бюджет.
При цьому обласні цільові програми можуть бути двох видів:
спрямовані на вирішення завдання стимулювання соціально#економічного
розвитку (наприклад, забезпечення прискореного економічного росту у
важливих регіонах країни) і на вирішення завдання забезпе#чення
відтворення ресурсів розвитку (у тому числі, на вирішення проблем
кризових територій). У відношенні двох видів програм повинні бути
вироблені вимоги ефективності відповідно до типології регіонів і специ#
фіки розв'язуваних завдань. При цьому необхідно забезпечити перехід від
підтримки конкретних регіонів до вирішення системних проблем.
Для побудови обласної цільової програми інвестиційного розвитку
регіону повинні виконуватися наступні принципи:
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– принцип нарощування зусиль (необхідно забезпечити відтворення
ресурсів у процесі реалізації стратегії, тобто можливість використати на
наступних етапах ресурси, що були створені на попередніх етапах);
– принцип економії ресурсів (при розробці програми важливо, щоб
ефект від її реалізації був ширший, ніж безпосереднє вирішення
програмних завдань. Мова йде про створення загальних сприятливих
соціальних, технологічних, інституціональних та організаційних умов, що
підвищують загальну ефективність економіки, соціальної сфери);
– принцип «середовищного впливу» (програми повинні бути
спрямовані на формування умов для вирішення певного роду проблем,
наприклад, міграції, за рахунок створення найбільш сприятливих умов
життєдіяльності та формування нових робочих місць);
– принцип інституціонального розвитку (ефективність програм
визначається змінами в організаційній та інституціональній сферах).
Україні варто б якнайшвидше усвідомити безперспективність розвитку
у відповідності з моделями і рецептами ВБ, МВФ, відмовитися від
ринкового романтизму і фундаменталізму і розробити власний курс виходу
з кризи з урахуванням принципу глобалізації, тобто глобалізації там, де це
вигідно нашій країні, і локалізації там, де це суперечить нашим
національним інтересам [4, c. 25].
Задля залучення в Україну інвестицій потрібна інтеграція нашої
держави до великих міждержавних об’єднань, які дозволять нам увійти в
єдиний простір надання товарів й послуг й своєю участю в такому просторі
надати сигнал приватним фінансовим інституціям та урядовим інвесторам
про відповідність своїх стандартів вимогам даних об’єднань. Основними
напрями такої діяльності є реформація економіки та урядового апарату
для відповідності вимогам Європейского Союзу, інтеграція та реформа
оборонного комплексу та армії вимогам блоку НАТО а також виконання
умов кредитування від Міжнародного Банку та Міжнародного Валютного
Фонду. Всі ці заходи потребують політичної волі щодо різких змін умов
діяльності економіки України.
Вийти зі складного фінансового становища можна лише за допомогою
усвідомлення рівня відповідальності за всі процеси, що відбуваються на
підприємствах регіону з метою активізації внутрішнього потенціалу. На
нашу думку, це проявляється у комплексі заходів управління інвестицій#
ною політикою, яка має активізуючий вплив на регіональні системи у еко#
номічному, соціальному та екологічному напрямках інтересам [5, c.132].
Створення відповідно до ринкових засад механізму взаємодії інвестора
й органів державної влади в управлінні інвестиційним процесом надасть
змогу залучити якомога більше інвестиційних ресурсів в економіку країни
[6, c. 31].
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Покращення сучасного стану економічної ситуації в Україні не
можливе без активізації інвестиційної діяльності підприємств для
стабільного розвитку пріоритетних галузей національного господарства та
ліквідації загроз виробничого застою українських підприємств. Прямі
іноземні інвестиції мають підвищувати міжнародну інвестиційну позицію
України та сприяти зменшенню зовнішнього боргу [7, c. 221].
В умовах Євроінтеграції Україні необхідно спрямувати всі зусилля на
примноження та подальше збереження національного багатства шляхом
забезпечення конкурентоспроможного, економічного, соціального та
екологічно збалансованого, довгострокового розвитку держави;
покращення інвестиційного клімату держави та формування безпечного
міжнародного середовища, сприятливого для реалізації національних
інтересів України; реформування податкової системи; підвищення
ефективності використання коштів бюджету; зменшення зовнішнього
боргу держави; уникнення критичної залежності національної економіки
від кон'юнктури світових ринків; розширення інвестиційних можливостей
для реалізації інноваційних проектів; визначення власних конкурентних
переваг щодо національного багатства як бази конкурентоспроможності
України у міжнародному просторі [8, с. 20].
Інвестиційна складова безпеки розвитку регіону – це така підсистема
економічної безпеки, що створює передумови для розвитку соціально#
економічних відносин.
Інвестиційна безпека означає процес забезпечення такого стану
інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати і підтримувати
достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх
загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і соціально#
економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності
національної економіки та добробуту населення. Інвестиційна безпека –
це і стан, і процес. З одного боку, вона характеризує досягнутий рівень
використання інвестиційних ресурсів в економіці, а з іншого – визначає
процес та напрями ефективного їх використання.
Побудова інвестиційних моделей відіграє важливу роль у розвитку
потенціалу економічного націоналізму, а саме: забезпечує реалізацію
довгострокових загальних та інвестиційних цілей соціально#економічного
розвитку регіону; допомагає реально оцінити інвестиційний потенціал
регіону; враховує можливі варіанти розвитку факторів інвестиційного
клімату; відображає переваги і недоліки його розвитку; формує основні
критерії оцінки шляхів реалізації розроблених моделей та передумови
стратегічних змін загальної структури управління.
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The main approaches to identifying the potential of economic nationalism
in investment policy, which will promote socio(economic development, are
considered. It is proposed to develop new vectors of investment policy based
on identifying factors that stimulate the development process on the basis of
optimal use of investment resources and the efficiency of the investment
climate. financing of investment activity. It is argued that the more
transparent and favorable the investment climate of the territorial community
will be, the higher the level of economic development of the country.
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УКРАЇНА: ВІД ЕКОНОМІЧНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ
ДО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
Стаття містить аналіз вихідних умов переходу України до
стратегії економічного націоналізму. Порівняння структури
української промисловості у 1912 і 2012 рр. вказує на ознаки
економічного колоніалізму. Окреслено політичні передумови і шляхи
переорієнтації
структури
української
промисловості
на
задоволення потреб нації.
Ключові слова: економічний націоналізм, економічний
колоніалізм, структурний профіль промисловості, автаркія,
економічний розвиток.
Постановка проблеми. Сутність економічного націоналізму полягає у
спрямуванні ресурсного і виробничого потенціалу країни на задоволення
потреб титульної нації. Це стає можливе коли "… кордони урядів
збігаються в основному з кордонами націй" [1, с. 548]. У протилежному
випадку виникає кризова ситуація антиколоніального спротиву.
Поневоленій нації необхідно перейти від економічного колоніалізму до
стратегії економічного націоналізму. За таких умов стратегія економічного
націоналізму набуває агресивної форми і зусилля нації спрямовуються не
стільки на збільшення багатства країни, скільки на переорієнтацію
результатів господарської діяльності на задоволення інтересів титульної
нації. Відповідна ситуація склалася в Україні, яка останні 364 роки
перебуває під політичним і економічним впливом Московщини, тобто
фактично є її колонією. Наслідком цього є занепад промисловості та
катастрофічний соціально#економічний стан в країні.
Базові передумови для здійснення такого переходу в Україні присутні.
Це обмежена національними кордонами територія та здатні до потужної
господарської діяльності українці. Чого#ж не вистачає? Відповідного
механізму господарювання. Чому не вистачає? А тому, що керівні важелі
налаштування цього механізму ось вже декілька століть знаходяться у
ворожої до українців влади.
Паразитний спосіб поводження представників не титульної нації
виснажує українську економіку, а відтак підриває основи їхньої влади.
Спільним для всіх колонізаторів було їхнє нетривале володарювання. Але
191

періодичне виснаження колонізаторів України жодного разу не
завершувалось переходом до стійкої влади українців. Причина такого
стану криється у непідготовленості української національної політичної
еліти до запровадження власної стратегії економічного націоналізму.
Унікальність кожної нації обумовлює неповторність стратегії
економічного націоналізму. У цій властивості криється одночасно і
високий рівень її ефективності, і неможливість запозичення її у інших
націй. Це означає, що окрім вивчення надбаних іншими націями
світоглядних основ і теоретичних джерел економічного націоналізму, слід
зосередитись на розробленні власної стратегії його запровадження. У
цьому контексті набуває актуальності питання наукового обґрунтування
передумов розроблення та запровадження стратегії економічного
націоналізму в Україні з визначенням характерних ознак української
економіки у довготривалій ретроспективі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна криза 2008–
2009 рр. налякала прихильників глобалізації не стільки економічними
втратами, скільки спричиненим нею потужним сплеском економічного
націоналізму у країнах Європи з його апогеєм – "Brexit". Національні
уряди європейських країн розробили власні плани забезпечення
економічної стабільності своїх країн та збереження робочих місць.
Президент Європейської комісії Жан#Клод Юнкер 9 березня 2017 р. так
відреагував на це: "економічний націоналізм" несумісний з ЄС та
процвітанням її людей." Він також заявив: "ЄС не повинен "повернутися
до ізоляціонізму та протекціонізму" і попередив, що його країни "будуть
демонструвати свої зуби", якщо іноземні компанії намагатимуться
підірвати торгівлю з ЄС" [2].
Чисельні
публікації
висвітлюють
практику
запровадження
економічного націоналізму на усіх континентах – у Європі, Америці, Азії,
Австралії. Основні положення економічного націоналізму змінюються у
часі та варіюють від країни до країни. У кожному випадку його стратегія
адаптована до території з наявними природними ресурсами та зумовлена
особливостями національної культури, традицій, менталітету, системи
цінностей, ідеології. Концептуальним є те, що він спрямований на
вирішення проблем конкретної нації.
Особливість економічного націоналізму Туреччини, наприклад,
практика запровадження якого нараховує більше 100 років, полягає у
тому, що він має внутрішній і зовнішній виміри. Більш дієвим та
необхідним турки вважали внутрішній економічний націоналізм (політику
захисту інтересів титульної нації), який уперше був реалізований у
критичні для Туреччинм часи Балканських війн [3]. Турецькі науковці
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визначають економічний націоналізм "як сукупність захисних або
неомеркантилістських економічних політик, що реалізуються у конкретній
країні з метою захисту внутрішнього ринку від руйнівних наслідків
іноземного капіталу та товарів" [3, с. 263]. Розпад Османської імперії на
початку ХХ століття став передумовою його запровадження.
На той час турки, як титульна нація, не мали впливу на економіку
країни. Усю комерційну та ділову діяльність контролювала етнічна і
релігійна меншість – вірмени та греки. Це було основою потужного
зовнішнього фінансового впливу з боку Європи. На думку турецьких
лідерів, панування національних меншин та практика іноземного
втручання у внутрішні справи їхньої країни були пов'язані між собою як
причина та наслідок. Отже, першочерговим завданням переходу
Туреччини на засади економічного націоналізму було створення
національної ділової еліти.
Це було реалізовано комплексом заходів – від заклику купувати
вироблене виключно турками#мусульманами до формування моноетнічної
нації. У 1924–1926 рр. було здійснене одне з найбільших примусових
переміщень населення ХХ століття: 1 200 000 греків місцевого населення
Анталії підлягало обміну на 354 000 турецьких мусульман, які проживали
на той час у Греції [3, c. 284]. Таким чином були створені об'єктивні
передумови для запровадження економічного націоналізму в Туреччині.
Початком запровадження стратегії економічного націоналізму у
Фінляндії вважається міжвоєнний період минулого століття, коли вона
здобула політичну і економічну незалежність від Московщини.
Результатом цього стало потужне промислове зростання Фінляндії [4].
Влада Фінляндії розуміла економічний націоналізм як збільшення
представництва титульної нації на всіх ланках господарсько#економічних
процесів. Тому після оголошення про незалежність було застосовано
комплекс обмежувальних заходів стосовно присутності іноземних
капіталів в економіці та представників інших національностей на керівних
посадах.
Ця позиція стала більш жорсткою напередодні Другої світової війни,
коли іноземні інвестори почали демонструвати підвищений інтерес до
природних ресурсів країни (деревини, міді та нікелю). З метою обмеження
доступу до природних ресурсів країни іноземців був прийнятий закон, який
перешкоджав їм придбання нерухомого майна у Фінляндії без дозволу
уряду [4, с. 12].
Було націоналізовано стратегічні та необхідні для економічного
зростання і розвитку країни підприємства. Певні преференції надавались
"вибірково дозволяючи західний вплив при узгодженні бізнес#цілей
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іноземних багатонаціональних підприємств з національними цілями та
проектами розвитку" [5, с. 350]. Завдяки цій економічній політиці був
створений великий державний промисловий сектор, що становив
приблизно 5% ВВП [4, с. 12].
Влада Фінляндії обмежила право великих промислових компаній на
володіння лісами. Держава сприяла цьому через аграрну реформу,
проведену наприкінці Першої світової війни, яка покращила статус
орендарів. Таким чином, селяни отримали можливість мати прибуток від
експорту лісу.
Торгівельну політику Фінляндії у міжвоєнний період можна визначити
як селективний протекціонізм – сприяння сільськогосподарському
виробництву та промисловому виробництву продукції для внутрішнього
ринку. Головним чином це стосувалося трьох секторів: лісового
господарства, гірничодобувної галузі та виробництва зброї.
З метою контролю над експортом у Фінляндії були створені експортні
картелі, які дозволили невеликим фінським компаніям, особливо у
паперовій і целюлозній промисловості, виходити на зовнішні ринки.
Результатом цих промислових угод стало надходження протягом
міжвоєнного періоду від 50% до 70#80% експорту від централізованих
торговельних організацій [6].
Окремо заслуговує на увагу кадрова політика щодо керівників
компаній. Фіни вважали ефективну бюрократію важливим фактором
розвитку, а основні вимоги до державних службовців визначали
веберовським: компетентний, не корумпований та такий, що ідентифікує
себе з державою.
Фінський економічний націоналізм був спрямований на забезпечення
рівномірного розподілу доходів, освіту та виховання нації, соціальну
мобільність, відповідальність та продуктивність праці. Усі ці фактори мали
призначення стимулювати економічне зростання [7, с. 639]. Завдяки цим
заходам Фінляндія не перетворилася на залежного постачальника
сировини, який експлуатується іноземним капіталом.
В Австралії вирізняють стару і нову концепції економічного
націоналізму [8]. Стара концепція була запроваджена після ІІ світової
війни і спрямувалась на захист економіки Австралії від посилення загрози
транснаціональних корпорацій (ТНК). Старий економічний націоналізм
передбачав розроблення комплексу заходів на недопущення прагнень
ТНК перекрутити галузеву структуру національної економіки у бік
сировинних і видобувних галузей. Проти такої політики існували "суттєві
зовнішньоекономічні та дипломатичні заперечення, які тлумачили це як
надмірний економічний націоналізм" [9, с. 295].
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З середини 80#х рр. минулого століття стратегія економічного
націоналізму набула зовсім іншого забарвлення шляхом спрямування у
першу чергу на посилення галузевого планування з формуванням такої
структури національної економіки, яка б у період посилення глобалізації
ринків не перетворила Австралію на "бананову" республіку. Якщо старий
економічний націоналізм акцентував увагу на захисті внутрішнього ринку
від посилення впливу ТНК, то новий – на формуванні такої структури
промисловості, яка б дозволила Австралії виступати потужним
конкурентом на міжнародній арені.
З наведеного видно, що розроблення стратегії економічного
націоналізму передбачає формулювання мети та окреслення проблем, на
вирішення яких він має бути спрямований – адже різні проблеми
потребують різної економічної політики.
Проблематика переходу від економічного колоніалізму до
економічного націоналізму в Україні висвітлюється у, на жаль,
нечисленних публікаціях вітчизняних науковців. При цьому слід, що
об'єктивний стан української економіки завжди приховувався, а
прагнення його висвітлити переслідувалось колонізаційною владою.
Наявність економічного колоніалізму в Україні свого часу констатував
Богдан Винар: "Політичний і економічний колоніалізм: певна нація чи
держава рядом цілеспрямованих заходів позбавляє політичної і
господарської самостійності населення чужої країни та виявляє на даній
території повні права суб’єкта політичної і економічної дії (Становище
Індії в Британській імперії, України в Російській імперії)" [10, с. 27#28].
Тобто нетитульна нація, яка як раніше, так і зараз перебуває при владі,
гнобить українців на своїй, Богом даній землі, фактично позбавляє їх
політичної і господарської самостійності та заявляє про повні права
суб’єкта політичної і економічної дії в Україні. Підтвердженням цьому є
етнічний склад олігархів в Україні та кількість представників не титульної
нації на всіх щаблях влади.
Набагато раніше за Б. Винара результат політичного та економічного
поневолення нації описав Ф. Ліст у відомій "Національній політичній
економії": "Внаслідок війни країна може бути позбавлена самостійності,
власності, свободи, незалежності і головним чином того ступеню культури
і добробуту, якого вона уже досягла; вона може підпасти під чужоземне
володарювання. Егоїстичними заходами чужоземці можуть затримати
економічне удосконалення нації або навіть відсунути його назад" [11,
с. 71]. Читай "титульна нація", а не якась абстрактна країна; не
"чужоземне володарювання", а захоплення усіх владних інститутів і
інституцій представниками не титульної нації.
195

Ця цитата Фридриха Ліста, якого вважають засновником концепції
економічного націоналізму, повно і змістовно визначає проблеми сучасної
України. Він радить для збільшення добробуту і багатства нації вести
"мудру торгову політику", розробити систему протекціоністських заходів
щодо національного виробника, стимулювати спеціалізацію на тих видах
економічної діяльності, які мають високий потенціал щодо створення
валової доданої вартості. Але впроваджувати макроекономічну політику
від імені нації можливо тільки тоді, коли нація здобула політичну свободу
та незалежність: "Історія не знає ні однієї багатої, ні однієї торгової і
промислової нації, яка у той же час не була б і нацією вільною" [11,
с. 180].
Отже, дієвою стратегією вирішення соціально#економічних проблем
України після багаторічного чужоземного володарювання та руйнівних
наслідків втручання іноземного капіталу повинна бути сукупність захисних
економічних політик – економічний націоналізм "як набір практик,
спрямованих на створення, зміцнення та захист національних економік у
контексті світових ринків" [12, с. 281].
Ці системні заходи розробляються національними урядами, роль яких
стає дедалі важливішою. Вони спрямовують економічне життя країни на
забезпечення її національної безпеки, яка стає основним аргументом
запровадження економічного націоналізму.
Закордонні науковці інтерпретують поняття економічного націоналізму
по#різному. Найбільш лаконічно його сутність пояснюється як сукупність
системних змін, яких потребує країна у сфері економіки, ідеології та
культури. Щодо системних змін у сфері економіки, то урядами
приділяється надзвичайна увага формуванню "економічного ландшафту"
країни, тобто, структурного профілю за видами економічної діяльності
через втручання в угоди, накладання бар'єрів та вето з метою
недопущення небажаного поглинання стратегічно важливих національних
галузей промисловості іноземними кампаніями [13].
Структурний профіль за видами економічної діяльності будь#якої
країни, аналіз його динаміки у довготривалій ретроспективі, порівняння з
іншими країнами, може бути своєрідною експертизою та визначенням
політико#економічних координат країни – колонія, напівколонія,
економічна колонія, а також слугувати відправною точкою розроблення і
запровадження стратегії економічного націоналізму.
Метою даного дослідження є аналіз змін у профілі української
економіки у довготривалій ретроспективі 1912 і 2012 рр. для визначення
політико#економічних координат України.
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Результати дослідження. Вітчизняний і закордонний історичний досвід
свідчить – здобуття національної незалежності є справою декількох
поколінь. Спадковість становлення господарської системи нації
забезпечується безперервною єдністю процесів: (1) опрацювання
історичних обставин та (2) статистичного аналізу масивів відповідних
показників. Від ретельності виконання цієї роботи залежить глибина того
фундаменту, на якому має ґрунтуватись стратегія економічного
націоналізму в Україні.
Досягнення поставленої мети дослідження передбачає подолання
перешкод наукового пошуку. Об'єктивними перешкодами є зміни
грошової одиниці і системи обліку галузей промисловості, що
унеможливлює їхнє порівняння. Суб'єктивні обумовлюються прагненням
чужоземних можновладців приховувати статистичні показники реального
стану української економіки. Для подолання зазначених об'єктивних
перешкод в дослідженні використано авторську методику групування
офіційних статистичних показників за видами економічної діяльності [14,
с. 187].
Структурний профіль української промисловості в умовах сьогодення
сформувався під впливом послідовних рішень урядів не національної
більшості, а колоніальної влади. Дослідження історичних передумов
призначене виявити політичні інструменти гальмування економічного
розвитку в Україні. Аналіз напрацювань вітчизняних науковців
В. Садовського, Б. Винара, М.Волобуєва, І.Бочковського дає можливість
дійти наступних узагальнень.
Факт втрати Україною незалежності було зафіксовано у
Переяславському договорі 1654 р. Детальне вивчення його змісту
показує, що, окрім політичної частини, він мав ще й економічну, сутність
якої була спрямована саме на гальмування розвитку українського
господарства. На той момент Україна, порівняно з Московщиною, мала
розвинене сільське господарство, торгівлю та деякі види промисловості.
Чудово усвідомлюючи неможливість політичного підпорядкування
більш розвиненої у господарському плані країни менш розвиненій, однією
з перших умов Переяславського договору було обмеження української
торгівлі, її переорієнтації з Європи на Московщину, а також створення
штучних перешкод для української промисловості і сільського
господарства. Тобто за політичними обмеженнями йшли економічні.
Але це був тільки початок економічної колонізації. Нових форм
набуває гноблення українського господарства наприкінці ХVІІІ ст., коли
Правобережжя України переходить від польської окупації до московської.
Мануфактурники Московщини відразу усвідомили, які можливості для
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них відкриває захоплення ринку України. У 1754–1822 рр. московська
митна політика практично знищила мануфактурне виробництво в Україні.
Причину знищення українського мануфактурного виробництва
конкретизує В Садовський, який зазначає, що "Підпорядкування
мануфактури (української, авт.) потребам державного господарства
імперії, конкуренція російської промисловості були причинами загину
мануфактур на Україні" [15, с. 129].
Свідоме гальмування розвитку української промисловості відбувалося
під тиском системи протекціоністських заходів, спрямованих на захист
московської. Квінтесенцією цих заходів став тариф 1822 р., відповідно до
якого Україні відводилася роль виключно великого ринку збуту. Як
результат, у 1834 р., 86,9% із загального збуту товарів текстильної
промисловості Московщини збувалося саме в Україні [16, с. 150].
Україна "в обмін за російські продукти вивозила в Росію худобу, сало,
шкіру, вовну й іншу сировину, і це ставило її у становище сировинної бази
для народного господарства Росії" [17, с. 21]. Це створювало умови для
формування однобічної структури виробництва, характерної для колоній.
Українці не посідали належного місця у господарській системі України:
"Серед власників фабрик було: … українців 28,7%, … Серед купців було: …
українців 22,2% …" [17, с. 23]. Така статистика свідчить про фактичне
відсторонення українців від управління господарством власної країні.
Несприятливі умови для забезпечення самодостатності української
нації мали довгострокові наслідки, у подальшому вони спричинили її
економічну обмеженість у забезпеченні цілісності території, захисті рідної
мови, культурних традицій, історичних пам'яток. Відсторонення українців
від управління країною спричинило ситуацію, коли кордони уряду не
збігаються з кордонами нації.
Зухвала зневага до національної ознаки вилилась у хижацьку
експлуатацію ресурсів України – землі, корисних копалин, енергоносіїв,
сільськогосподарської сировини. З метою виведення прибутків з України
навіть без сплати податків стимулювався розвиток сировинних і
видобувних галузей, а саме кам’яновугільної та залізовиробничої.
Статистика зростання потужностей цих галузей показує, що їхні темпи у
декілька разів перевищували аналогічні у Московщині, зокрема на Уралі
[17, с. 33#35].
Московщина активно підтримувала тільки сировинні галузі української
промисловості, але у той же час свідомо гальмувала обробну
промисловість: легку, гірничо#обробну, харчову. Порівняння російської та
української обробної промисловості на кінець 1908 р. показує, що
українська була менша у десятки разів [16, с. 169].
198

Отже, в Україні свідомими та цілеспрямованими заходами з боку
Московщини формувалася однобічна структура економіки, яка мала риси
виразної колоніальної залежності з порушенням принципів автаркії, так
як "Ідеалом державної автаркії, як і територіальної, є знову гармонійна
різноманітність. Отже, не надпромисловість і односторонній торговельно#
фінансовий розвиток, але і не аграрний примітивізм та колоніальний тип
взагалі (напр. Росія), тільки середньо#пропорціональне поміж сими двома
полюсами, себто такий державно#економічний організм, який би насущні
потреби народу покривав з помічних джерел власної держави або осібна
від інших, замкнена в собі продуктивна та споживча область, яка на
случай кризи могла б сама існувати поза зачиненими дверима" [18, с.63].
Заходи Московщини щодо захисту своїх національних інтересів в
Україні призвели до того, що перед Першою Світовою війною в
українському народному господарстві переважали сировинні промислові
галузі – сільськогосподарські та гірничо#видобувні. Наведені
М. Волобуєвим статистичні дані показують, що на початок ХХ століття
потреби України у кінцевій продукції здебільшого задовольнялись за
рахунок обробної промисловості Московщини [16, с. 170#171].
В Україні напередодні Жовтневого перевороту та захоплення влади
більшовиками ще за часів царату сформувався тип економіки, який мав
чіткі ознаки колоніальної залежності – домінування гірничо#видобувної та
харчової галузі, низька частка обробних галузей – машинобудування,
легкої та паперово#поліграфічної промисловості; а експорт з України був
зорієнтований
на
вивіз
сировини
та
напівфабрикатів.
Це
супроводжувалося цинічним виведенням прибутку і капіталів.
У 1991 р. Україна формально здобула політичну незалежність від
Московщини. Який теперішній стан української промисловості та
України? Як ідентифікується цей стан з огляду на профіль української
промисловості?
Аналіз передумов запровадження економічного націоналізму в Україні
виконано порівнянням статистичних показників структури української
промисловості у 1912 і 2012 рр. Показники 1912 р. показують ті
структурні параметри, які передували поневоленню України совєтською
імперією. Показники 2012 р. демонструють структурні пропорції
української промисловості, сформовані майже через 20 років після її
формального звільнення від колоніального впливу. Для можливості
здійснення порівняльного аналізу та оцінювання структурних зрушень
профіль української промисловості 2012 р. був приведений до профілю
1912 р.
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Ступінь незалежності української економіки у частині її
самодостатності та галузевої різноманітності проаналізовано за
допомогою таких показників:
– співвідношення частки обробних і видобувних галузей;
– частка легкої промисловості, яка спроможна задовольнити потреби
внутрішнього ринку;
– пропорційність між секторами, спрямованими на обслуговування
внутрішнього ринку та іноземного.
Структурний профіль української промисловості у 1912 р. має усі
ознаки колоніальної залежності (табл. 1).
У 1912 р. перше місце у структурі української промисловості посідала
гірнича і гірничо#заводська промисловість (43,9%), на другому – харчова
(36,2%), на третьому – металообробка разом з машинобудуванням
(10,4%). При чому більшість продукції чорної металургії та харчової
промисловості вивозилось до Московщини: "Україна у своїх торговельних
зносинах з закордоном виступала у першу чергу як експортер
сільськогосподарських продуктів і тільки на другому місті був вивіз
промислових сирівців" [10, с. 179]. Тобто економісти того часу
констатували стан України як сировинного придатку, що є характерною
ознакою колоніальної економіки.
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Таблиця 1
Профіль української промисловості, 1912 і 2012 рр., %
Скорегована
Відхи#
Галузі промисловості 1912 р. 2012 р.
структура
лення
(без п. 10)
Видобуток і обробіток
мінеральних речовин
(виробництво коксу,
2,0
4,5
2,5
6,1
продуктів
нафтоперероблення)
Гірнича і гірничо%
заводська
43,9
10,5
#33,4
14,2
промисловість, у тому
числі:
# кам’яновугільна
11,1
#
#11,1
#
# залізнорудна і
1,7
#
#1,7
#
марганцева
# чорна металургія
30,7
#
#30,7
#

3

Металообробка (разом
з машинобудуванням)
# машинобудування
# металообробка
4 Обробка дерева
5 Хімічна промисловість
6 Харчова промисловість
7 Легка промисловість
# шкіряна
промисловість
# текстильна
промисловість
8 Паперова
промисловість
9 Поліграфічна
промисловість
10 Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу та
води
11 Інша промисловість
Вся промисловість

10,4

26,2

15,8

35,4

6,0
4,4
2,1
1,8
36,2
2,6

10,2
16,0
2,2
9,3
18,2
0,7

4,2
12,6
0,1
7,5
%18,0
#1,9

13,8
21,6
3,0
12,6
24,6
0,9

1,1

#

#1,1

0,0

1,5

#

#1,5

0,0

0,6

2,4

1,8

3,2

0,3

%

%0,3

0,0

#

26,0

26,0

#

0,1
100

#
100

# 0,1
0,0

#
100

Розраховано автором за даними: Богдан Винар. Українська
промисловість / Студія Совєтського колоніалізму. – Париж – Нью#Йорк
– Мюнхен: Перша українська друкарня у Франції, 1964. – 398 с. –
С. 173–174; Статистичний щорічник України за 2015 рік : статистичний
щорічник / Державна служба статистики України: за ред. І. М. Жук /
О. А. Вишневська (відп. за вип.). — К.: ДП “Інформаційно#аналітичне
агентство”, 2016. — 575 с. – С. 270.
У 2012 р. пропорції промислового виробництва змінились: перше
місце ділять між собою металообробка разом з машинобудуванням
(26,2%), а також виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води (26,0%), на другому – харчова промисловість (18,2%), на третьому
– гірнича і гірничо#заводська (10,5%).
Якщо доповнити аналіз структури промисловості 2012 р. аналізом
товарної структури експорту, то найбільш потужними позиціями були
"недорогоцінні метали та вироби з них", а також "мінеральні продукти та
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продукти рослинного походження" [19, с. 252]. Тобто Україна, як і 100
років тому, переважно експортує сільськогосподарську та промислову
сировину і залишається таким самим колоніальним сировинним
придатком.
Щодо аналізу ступеню незалежності української економіки, її
самодостатності та галузевої різноманітності, то можна констатувати, що
співвідношення частки обробних і видобувних галузей майже не
змінилось. Частка видобувних галузей у 1912 р. становила 46% (сума
видобутку та обробітку мінеральних речовин і гірничої, гірничо#заводської
промисловості та інші), частка обробних, відповідно, 54%.
Співвідношення дорівнювало 1,17. Частка добувних і енергетичних у
2012 р. становила 36,5%, а частка обробних, відповідно, – 63,5%.
Співвідношення – 1,74. Тобто впродовж століття цей показник
покращився, але негативна диспропорція збереглась.
Щодо частки легкої промисловості та її спроможності задовольнити
потреби внутрішнього ринку, то ситуація істотно погіршилася. Частка
легкої промисловості, яка у 1912 р. становила 2,6% і була однією з
найбільш занедбаних галузей, зменшилась майже у 4 рази – до 0,7% у
2012 р. Якщо ці відносні зміни у структурі промисловості доповнити
статистикою "довозу мануфактури" того періоду, тобто імпорту в Україну
товарів легкої промисловості, то частка "мануфактури" була найбільшою
у структурі імпорту і становила 39% [10, с. 177]. Отже, статистика довозу
в Україну у 1912 р. товарів мануфактури свідчить про повну
неспроможність вітчизняного виробництва задовольнити потреби
внутрішнього ринку.
У 2012 р. легка промисловість України також не спроможна
задовольнити потреби внутрішнього ринку. На недостатні обсяги
вітчизняного виробництва продукції цієї галузі вказує триразове
перевищення імпорту над експортом [19, с. 252]. Тобто Україна як була
великим ринком збуту іноземних товарів легкої промисловості –
"мануфактури", так і залишилась.
Щодо
пропорційності
між
секторами,
спрямованими
на
обслуговування внутрішнього ринку, та іноземним, продукція якого
виробляється для експорту, то ситуація погіршилася. Якщо припустити,
що на обслуговування внутрішнього ринку спрямовані переважно такі
галузі промисловості, як харчова, легка, паперова та поліграфічна, майже
уся продукція машинобудування, оброблення деревини та виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води, то ми отримаємо таке
співвідношення: 47,8% у 1912 р. та 59,7% у 2012 р. Тобто, на перший
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погляд, самозабезпечення або ступінь автаркізму української економіки у
2012 р. посилився на 11,9 п. п.
Але з урахуванням тієї обставини, що у 1912 р. не було такої галузі, як
"виробництво та розподілення електроенергії, газу та води", то відповідне
співвідношення змін профілю української промисловості буде наступним:
47,8% у 1912 р. та 45,5% у 2012 р. Тобто насправді ступінь
самозабезпечення або автаркізму української економіки у 2012 р.
послабився на 2,3 п. п.
Отже, не зважаючи на те, що порівняльний аналіз профілю української
промисловості за 100#річний період демонструє суттєву динаміку та
істотні зміни, "державна автаркія" та "територіальна і гармонійна
ріжноманітність" не досягнуті. Спостерігається той самий "аграрний
примітивізм" та колоніальний тип структури промисловості.
Висновки. Українська економіка у 2012 р., як і 100 років тому, має всі
ознаки колоніальної залежності. Деякі зміни у профілі української
промисловості зумовлені появою нових галузей і кон'юнктурою світових
ринків сировинної продукції. Політико#економічні координати країни
визначаються як економічна колонія. Тобто такою є відправна точка
запровадження стратегії економічного націоналізму.
Стратегія економічного націоналізму в Україні повинна бути
спрямована на забезпечення самодостатності української нації при
відповідній зміні структурного профілю її промисловості. Перш за все має
зрости частка таких обробних галузей, як харчова і легка промисловість,
до рівня повного забезпечення українського ринку товарами вітчизняного
виробництва. Нарощування виробничих потужностей цих галузей
залежить від їхнього технологічного облаштування, виробництво якого
передбачає зростання частки відповідних галузей машинобудування.
Скороченню має підлягати та відносна частка енергетичних галузей, яка
зумовлена використанням витратних технологій. Вагоме місце у структурі
української промисловості мають посідати сучасні наукомісткі галузі
інноваційного економічного розвитку.
Основою забезпечення зазначених структурних змін є створення
вітчизняної наукової школи і системи освіти, орієнтованих на реалізацію
стратегії економічного націоналізму.
Література:
1. John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XIX #
Essays on Politics and Society Part II, ed. John M. Robson, Introduction by
Alexander Brady (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and
Kegan Paul, 1977). 07.09.2018. <http://oll.libertyfund.org/titles/234>

203

2. "The Herald", 9th March 2017 "EC President warns against economic
nationalism ahead of Brexit". – http://www.heraldscotland.com /news/
15143019.EC_President_warns_against_economic_nationalism_ahead_of_Bre
xit/
3. Ayhan Aktar, Economic Nationalism in Turkey: The Formative Years, 1912
– 1925. Boaziзi Journal, Review of Social and Administrative Studies. Vol. 10,
No. 1#2, 1996: pp. 263#290. – http://www.ayhanaktar.com.tr/economic#
nationalism#in#turkey#the#formative#years#1912#1925.html.
4. David, T. Why Finland and not Eastern Europe? Economic nationalism and
industrialization during the interwar period. Paper presented at the EBHA 15th
Annual Conference Athens, 24#26 August 2011. – http://www.ebha.org
/ebha2011/files/Papers/DavidEconomicnationalismAthens2011.pdf
5. Kari#Erik Micheisen, Markku Kuisma. Nationalism and Industrial
Development in Finland BUSINESS AND ECONOMIC HISTORY, Second
Series, Volume Twenty#one, 1992. – https://www.thebhc.org/sites
/default/files/beh/BEHprint/v021/p0343#p0353.pdf.
6. Jorma Ahvenainen (1985) The competitive position of the finnish sawmill
industry in the 1920s and 1930s, Scandinavian Economic History Review, 33:3,
173#192. – https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080 /03585522.
1985.10408048?needAccess=true.
7. Timo Myllyntaus. (1990#b), The Finnish model of technology transfer.
Economic Development and Cultural Change, 1990, Vol. 38, No. 3, pp. 625#643.
–
https://www.researchgate.net/profile/Timo_Myllyntaus/publication
/24097560_The_Finnish_Model_of_Technology_Transfer/links/548170580cf2
0f081e7278f1/The#Finnish#Model#of#Technology#Transfer.pdf .
8. Dick Bryan Australian Economic Nationalism: Old and New. Australian
Economic Papers Volume 30, Issue 57 pp. 290#309. – https://www.
academia.edu/20667103/Australian_Economic_Nationalism_Old_and_New?a
uto=download.
9. Albinski, Henry S. (Henry Stephen) (1977). Australian external policy
under Labor : content, process and the national debate. St. Lucia,
Qld.: University
of
Queensland
Press.
373
pp.
–
https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:194211.
10. Винар Б. Українська промисловість / Студія Совєтського колоніалізму.
– Париж – Нью#Йорк – Мюнхен: Перша українська друкарня у Франції,
1964. – 398 с.
11. Friedrich List, The National System of Political Economy, published in
German, 1841 (English translation, London 1885; reprint New York: Augustus
M. Kelley, 1991): http://lf#oll.s3.amazonaws.com/titles/315/0168_Bk.pdf.

204

12. Sam Pryke. Economic Nationalism: Theory, History and Prospects
Research. Global Policy. – Volume 3. – Issue 3. September. – 2012.
Pages 281–291.
–
https://www.academia.edu/4047725/Economic_
Nationalism_ Theory_History_and_Prospects
13. Christian Alexander Folster: The new rise of economic nationalism in
transatlantic trade relations (Under the direction of Gary Marks) Chapel Hill.
2009. – https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:8f0add3e#bd5c#4453#
a1b4#d0ee271a941c
14. Попова В.В. Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку :
методологія та практика вимірювання : [монографія] / В.В. Попова. – К. :
ВПД “Формат”, 2010. – 426 с.
15. В. Садовський. "П’ятилітка і народно#господарські інтереси України"
// Сучасні проблеми економіки України. Праці Українського Наукового
Інституту, т. ІІІ. – Варшава. – 1931.
16. Волобуєв М. До проблеми української економіки. / Документи
українського комунізму. – Нью#Йорк: Видавництво ПРОЛОГ, 1962. – 230 с.
17. Винар Б. Економічний колоніалізм в Україні / Проект зі збереження
інтелектуальної спадщини української еміграції. – Париж: Націоналістичне
видавництво в Европі, 1958. – 186 с.
18. Бочковський І. П. Національна справа / Статті про національне
питання в зв’язку з сучасною війною. – Відень: З друкарні Адольфа
Гольцгаезена у Відні, 1918. – 187 с.
19. Статистичний щорічник України за 2012 рік: статистичний щорічник /
Державна служба статистики України: за ред. О. Г. Осауленка /
О. Е. Остапчук (відп. за вип.). – К., 2013. – 552 с.
The article contains an analysis of the initial conditions for the transition
of Ukraine to the strategy of economic nationalism. Comparison of the
structure of Ukrainian industry in 1912 and 2012, points to signs of economic
colonialism. The political preconditions and ways of reorientation of the
structure of the Ukrainian industry to the satisfaction of national needs are
outlined.
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УДК 338.2
В’ячеслав Попов
(м. Київ)
“[The] world in which we live is one best described by the ideas of
economic nationalism” ("Світ, у якому ми живемо, найкраще описується
ідеями економічного націоналізму") [1, с. 25].

ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ
ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
У даній публікації наводяться результати дослідження
зовніньо(економічної діяльності в Україні. Зміни структури
експорту і його частки у ВВП розглядаються як такі, що є
сумарним резуль(татом управлінських рішень державної влади.
Обґрунтовано
необхідність
запровадження
стратегії
економічного націоналізму в Україні.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, економічний
націоналізм, експорт, ВВП, статистика, інститути.
Постановка проблеми. Економічний націоналізм означає спрямування
господарської діяльності держави на реалізацію політичних інтересів
конкретної спільноти – нації. Політична складова ґрунтується на ідеології
затвердження природної приналежності кожної особи до певної нації.
Єдністю моральних цінностей, культурою господарювання і мовою
спілкування досягається наскрізна цілісність рішень інститутів вищого
політичного рівня та їхньої реалізації в економіці.
За природного націоналістичного світогляду зовнішньоекономічна
діяльність (ЗЕД) держави виконує дві головні функції: (1) комерційну –
дотримання економічних інтересів своєї нації у взаємодії з іншими націями
і (2) політичну – затвердження життєздатності своєї нації на основі
визнання правомірності існування інших націй. У даному випадку світове
політичне позиціонування реалізується не грубою військовою силою, а
цивілізованим узгодженням економічних інтересів на основі взаємної
поваги.
Нехтування природною націоналістичною ознакою підпорядковує ЗЕД
держави виконанню виключно однієї функції – комерційної (1).
Політична складова (2) у цьому випадку не відповідає унікальній ідеології
національної більшості країни, а відтак, об'єкти підтвердження і визнання
відсутні. Тут спостерігається нівелювання не тільки політичних, але й
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будь#яких інших інтересів, окрім комерційної вигоди. Тому загроза
застосування грубої військової сили не є питанням моралі, а лише одним з
інструментів виконання єдиної цільової функції (1).
Актуальним є питання прояву зазначених функцій ЗЕД в Україні. Адже
притаманні економічному націоналізму функції щільно взаємопов’язані.
Статистика виконання комерційної функції ЗЕД відображає ступінь
виконання другої – політичної. А наявність політичної функції дає чіткі
орієнтири обрання інструментів виконання комерційної. Збитковість
(прибутковість) ЗЕД вказує на недосконалість (досконалість) політичного
устрою нації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нечисленні сучасні
вітчизняні публікації з тематики економічного націоналізму обмежуються
хіба що оглядовими описами. Гідні аналітичного опрацювання самостійні
дослідження тут годі й шукати. Разом з тим, сучасна світова наука
демонструє значні надбання у цьому питанні. Діапазон досліджень
іноземних науковців настільки потужний, що лише систематизація
висунутих ними гіпотез і аналітичних узагальнень потребує зусиль окремої
наукової праці.
Факти успішної реалізації економічного націоналізму у багатьох краї#
нах світу радикально змінили наукове розуміння націоналістичної тема#
тики. Провідні закордонні наукові установи вже декілька десятиліть прак#
тикують дослідницькі та навчальні програми з вивчення націоналізму [2].
Наведеному у передмові баченню економічного націоналізму цілком
відповідає те, що підходи до реалізації ЗЕД настільки ж різні, наскільки
різні ті нації, які його здійснюють.
Водночас багато досліджень спрямовано на примітивізацію концепції
економічного націоналізму, його протиставлення неолібералізму [3] або
тлумачення як одного з різновидів меркантилізму [4]. Акцентування уваги
виключно на виборі між вільною торгівлею і протекціонізмом покликане
відволікти увагу від головної мети економічного націоналізму – захисту
економічних інтересів своєї нації. Такі наукові праці містять методологічне
зміщення акцентів з мети націоналістичної економічної політики на
локальні інструменти, які можуть бути використані (або – ні) для її
досягнення.
Зазначене зміщення акцентів вправно приховується чисельними
зверненнями до відомої праці Фрідріха Ліста [5]. Про нього не згадували
аж до відомої публікації Еріка Райнерта, який випадково зберіг
оригінальний екземпляр книги Ф. Ліста від знищення у Гарвардському
університеті [6]. Праці Ф. Ліста не містять поняття "економічний
націоналізм", а присвячені обставинам і способам реалізації
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протекціонізму та підтримки "інфантильних" (або "дитячих" за
термінологією Ф. Ліста) галузей.
Донедавна наукове бачення державного економічного націоналізму
було вкрай обмежене. Це пов'язане насамперед зі спрямуванням
переважної більшості досліджень на впорядкування космополітичних
теорій. Мовляв: "Якщо всі люди рівні, то про які нації може йтись? А
відтак, ні про яку національну за своєю суттю економіку не варто й
говорити. Натомість побудуємо комунізм у всьому світі!" На олтар цього
гасла було покладено чисельні жертви. Головним інструментом реалізації
відповідних теорій було не просвітництво, а інтелектуальне поневолення.
Значний масив акцентованих на тематиці національної економіки
наукових надбань ще й досі або залишається прихованим, або
спотворюється. Разом з тим, закономірності зв’язку національного
інституційного устрою держави з її економічними здобутками ретельно
досліджені у класичних працях, наприклад: Адам Сміт "Багатство націй.
Дослідження про природу та причини багатства націй" (Adam Smith "The
Wealth of Nations. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations" (1776)) [7], Еммеріх де Ваттель "Закон Націй, або принципи
закону природи, стосовно поведінки і справ націй і суверенів, з трьома
ранніми нарисами про походження і природу природного права і про
розкіш" (Emer de Vattel, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of
Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with
Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury
(LF ed.) (1797)) [8], Джон Стюарт Мілль "Зауваження щодо
представницького уряду" (John Stuart Mill "Considerations on
Representative Government" (1861)) [9], Людвіг Фон Мізес "Нація,
держава і економіка: внески у політику та історію нашого часу" (Ludwig
von Mises "Nation, State, and Economy: contributions to the politics and
history of our time 1919") [10].
Натомість поширюються анти#націоналістичні принципи, наприклад, у
курсі лекцій "Грошовий націоналізм та міжнародна стабільність"
професора Фрідріха Хайєка (1937 рік). Його бачення стосовно
національних валют привертає увагу започаткуванням глибокої
академічної дискусії з приводу місця національних питань у його (скоріш
наївних, ніж агресивних) намірах створити стабільну основу єдиної
світової фінансової системи.
Стосовно ролі інституційної складової і ролі національного питання у
формуванні міжнародної фінансової системи він зауважує наступне:
"Якими б не були постійними механізми грошово#кредитної політики, дух,
у якому наявні інститути здійснюються, є принаймні такими ж важливими,
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як самі ці інститути. … точно так само, як задовго до руйнування
міжнародного золотого стандарту у 1931 р., монетарна політика в усьому
світі керувалася ідеями монетарного націоналізму, які врешті#решт
призвели до його руйнування, ..." [11, с. XII]. Порушені ним питання і
дотепер залишаються актуальними: грамотність суспільної думки,
світоглядні уподобання (дух) правлячих інститутів і визнання переваги
впливу на міжнародні відносини не наднаціональних, а національних
чинників.
Те, що передує економічному гнобленню інтелектуальне поневолення,
підтверджується науковими працями Івана Франка. Вплив на нього ідей
К. Маркса вказує на те, які економічні теорії панували у ті часи і якими
інформаційними джерелами він керувався.
Публікації Івана Франка на економічну тематику, за системний аналіз
яких глибокий уклін пам'яті Володимира Левинського, значною мірою
дотичні до сучасної проблематики українського економічного націоналізму
[12]. І. Франко зазначає яким чином притаманна українській нації
(Галичина) специфіка господарювання, яка полягала у організації праці на
користь усієї спільноти, була замінена різними формами поневолення. Він
наводить факти тих інституційних втручань загарбників, якими руйнувався
господарський устрій і добробут галичан.
Названа публікація містить зроблений І. Франком детальний аналіз
тих обставин, за яких потужний іноземний вплив змінив господарське
життя галичан на гірше. Введення колонізаторами руйнівних
інституційних норм не натикалось на спротив, значною мірою, з#за
простої безграмотності українців.
За теперішніх часів українці все ще потерпають від поневолення
ворожою до її національних інтересів владою. Державні інститути в
Україні не служать українській нації, а прислужуються збагаченню купки
небагатьох нащадків комуністичного режиму. Тобто влада в Україні
спрямована на задоволення не національних, а олігархічних інтересів. Але
сучасна українська національна еліта вже має чіткі орієнтири визвольної
боротьби: "Натомість "Свобода" пропонує ідеологію українського
націоналізму. Ба більше, економічного націоналізму. Ми категорично не
згодні з тезою, що державне управління є неефективним в сучасних
умовах. Це нинішня влада сама призначає неефективних менеджерів, аби
про це заявляти, і, відповідно, продавати за безцінь підприємства та
ресурси. Ми ще далекі від виконання однієї з головних вимог Революції
гідності – деолігархізації країни. Але дуже швидко, за нашої з вами волі,
настане той час, коли український економічний націоналізм знищить
олігархоцентричний лад в Україні" [13].
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Цілі даного дослідження полягають у визначенні впливу ЗЕД на
досягнення національних цілей, захист інтересів титульної нації та
економічний розвиток України.
Виклад основного матеріалу.
1. Передісторія.
Звільнення України від прямої колоніальної залежності було
результатом природного руйнування державного устрою, штучно
створеного за рецептом марксистської теорії. Прогресивні гасла
приховали дикунську сутність СРСР, назва якого насправді означала
наступне: "союз" – "імперія" з претензією на світове панування,
"радянських" – "диктаторських", "соціалістичних" – "рабовласницьких",
"республік" – "колоній".
Виявлення справжньої сутності СРСР не тільки знімає нашарування
облуди з назви, але й дає змогу пояснити причини його нежиттєздатності.
Адже навіть на час його створення вже була доведена економічна
немічність деспотичних рабовласницьких колоніальних імперій. У
результаті руйнування СРСР відбулось територіальне відокремлення
України, але її інституційну верхівку захопили носії рудиментарних
залишків колоніальної влади. Нащадки колишніх колонізаторів прагнуть
до влади з метою повернення часів безмежного панування.
Разом з тим, треба відмітити унікальну роль України у цьому процесі.
Усі попередні роки саме в Україні спостерігається потужний спротив
колонізаційній навалі, саме українці найбільше потерпали від
насильницьких дій колонізатора. Українська нація, зрештою, встояла у
боротьбі з набагато потужнішим ворогом.
Здоровий глузд підштовхує до думки, що це було неможливо. Але той
самий здоровий глузд тепер має поставити питання: якщо українська нація
вже здійснила, здавалось би, неможливе, то невже вона не здатна зробити
цілком можливе – встановити свою власну інституційну владу?
Вирішенню даної задачі має передувати наукове опрацювання
закордонного теоретичного і практичного досвіду та ретельне обстеження
передумов запровадження українського економічного націоналізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив значну кількість
досліджень
закордонними
науковцями
тематики
економічного
націоналізму. Відсутність відповідної вітчизняної наукової школи загрожує
уже добре відомим повторенням вимушеного слідування вказівкам, які
ворожі до інтересів української нації.
Закордонні приклади демонструють різні шляхи за#провадження
економічного націоналізму на практиці. Кожному окремому випадку
передували роки підготовчої роботи, успішне завершення якої
210

обумовлювалось не слідуванням, а відторгненням інструкцій зовнішніх
радників. Така поведінка була можлива лише завдяки підготовці власного
наукового фундаменту, опрацюванню економічних закономірностей та
розробленню національної стратегії їхньої реалізації.
Саме такий підхід до закордонного досвіду покладений в основу
методології дослідження ознак дотримання вищою інституційною владою
українських національних інтересів. У даному випадку використано
результати аналізу статистичних показників зовнішньоекономічної
діяльності в Україні періоду 1995#2016 рр.
2. Інституційне підґрунтя ЗЕД.
Які зміни відбулись з тих далеких, понад сторічної давнини, часів, коли
Микола Міхновський з обуренням питав: "На підставі якого права на всіх
урядах нашої країни урядовцями призначено виключно росіян (москалів)
або змоскалізованих ренегатів?" [14, с. 18].
Характерною ознакою сучасної української влади є її відсторонення від
національних інтересів, а склад Кабінету Міністрів, призначений після
Революції Гідності, взагалі виглядає як знущання над українцями. Так,
посади міністрів фінансів, охорони здоров'я і економічного розвитку та
торгівлі України посіли іноземці [15]. Для легітимації такого кроку їм було
терміново надано українське громадянство. Але прогресивних реформ ця
нова владна команда не здійснила, а зазначені міністри невдовзі взагалі
залишили Україну.
Навіть на вищому щаблі влади дається взнаки схильність до рабської
покірливості чужим українській нації інтересам. Адже на вищі керівні
посади призначено людей не за партійною чи якою іншою ознакою
спорідненості, а таких, що навіть не мали українського громадянства.
Виникає питання: на догоду чиїх інтересів чужоземцям віддані українські
державні таємниці? Якими були результати таких рішень?
Прямої відповіді на перше питання ми зараз навряд чи отримаємо, але
певні конкретні результати можна побачити з аналізу статистичних
показників.
3. Структурні пріоритети ЗЕД. У закордонній науковій думці помітне
стійке прагнення тлумачити економічний націоналізм як політику,
зосереджену виключно довкола внутрішньо#економічних питань нації.
Відмічається нав'язування думки про радикально негативне ставлення
націоналістів до міжнародної співпраці. Прихильники одного з таких
наукових напрямів навіть доводять, що виключно націоналістичні
уподобання є першопричиною різного роду війн і військових конфліктів
[16,17].
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Разом з тим ті, хто реально відстоюють інтереси своїх націй, не можуть
будувати стосунки між собою на інших засадах, окрім взаємоповаги і
прагнення до взаємної вигоди. По#перше, без визнання інших націй не
можна наполягати на визнанні власної нації. По#друге, співпраця дає
можливість використати переваги міжнародного поділу праці. По#третє,
будь#які військові дії, окрім захисту національних інтересів, є
марнуванням економічного потенціалу нації. Відтак влада, яка
дотримується національних інтересів, спрямовує свою політику не на
міжнародну ізоляцію, а на посилення позицій своєї країни, у тому числі і
важелями зовнішньоекономічної діяльності.
Зміни структурних параметрів ЗЕД значною мірою характеризують
спрямування сумарних зусиль вищої влади на задоволення інтересів
країни. Дане питання розглядається за допомогою порівняльного аналізу
змін темпів приросту ВВП України зі змінами у його структурі експортної
складової (І) та змін частки сировинної продукції у цьому експорті (ІІ).
Аналіз частки експорту у структурі ВВП дає змогу конкретизувати
залежність України від експорту. Аналіз структури експорту дасть
уявлення про його якісні параметри. Високотехнологічні товари і послуги
мають велику частку валової доданої вартості, а їх виробництво
ґрунтується на сучасних знаннях. Експорт сировини і напівфабрикатів
виснажує природні ресурси національної економіки з використання
некваліфікованої дешевої робочої сили.
І. Порівняння змін темпів приросту ВВП України зі змінами у його
структурі експортної складової демонструє майже щільний зв'язок між
цими показниками з коефіцієнтом кореляції 0,62 (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка темпів приросту ВВП та частки експорту у його структурі*
* Побудовано за даними статистичних щорічників України.

212

Синхронні зміни цих показників характеризуються стрибкоподібними
злетами і падіннями. Графік показує, що вихід на додатні темпи приросту
ВВП від #3,4% у 1990 р. до +5,9% у 2000 р. супроводжується
безпрецедентним зростанням частки експорту у його структурі з 27,7% до
62,4%, тобто у 2,25 рази. Найвищі темпи приросту ВВП у 2004 р. також
відповідають зростанню частки експорту на 5,8 п. п. – з 57,8% у 2003 р.
до 63,6% у 2004 р. Наступне різке зменшення у 2005 р. додатних темпів
приросту ВВП на 9 п. п. порівняно з 2004 р. (з 12,1% до 3,1% відповідно)
корелює зі зменшенням частки експорту на 12,1 п. п. (з 63,6% до 51,5%
відповідно). Наступні 10 років (2006#2016 рр.) частка експорту у ВВП
коливалася у межах 45#49%, але ці зміни супроводжуються негативними
темпами приросту ВВП (від’ємний нахил графіку приросту ВВП у ці
роки).
Світова фінансово#економічна криза, пік якої припав на 2009 р.,
найболючіше всього вдарила по Україні. У цьому році темпи приросту
ВВП впали до від'ємного значення у #14,8% та стали найгіршими у світі
за незмінної частки експорту у його структурі.
За досліджуваний період 1990#2015 рр. середнє від'ємне значення
(#1,8%) темпів приросту ВВП супроводжується додатною (+1,0%)
середньою щорічною зміною частки експорту у ВВП. Причини такого
негативного підсумкового впливу експорту на національну економіку слід
шукати у властивостях його товарної структури. При цьому слід
враховувати таке загальнотеоретичне положення, що негативний чи
позитивний вплив на ВВП спричиняє не стільки факт значної частки
експорту, скільки властивості його товарної структури.
ІІ. Коли структура експорту містить переважно інноваційну продукцію,
то до її відносно великої доданої вартості додаються цінові переваги її
високої конкурентоздатності на світових ринках. У такому випадку
орієнтація економіки на експорт є загальнонаціональною справою.
Протилежний ефект спостерігається, коли у структурі експорту
переважає продукція застарілих технологічних процесів: на низьку додану
вартість накладається відсутність конкурентних переваг. Тому така
продукція зазвичай не має значного попиту на світових ринках, за
виключенням сировини і напівфабрикатів, які пропонуються за відносно
низькими цінами.
У будь#якому випадку частка експорту у ВВП і їхня структура
визначаються економічною політикою вищої державної влади.
Досліджувані нами параметри експорту в Україні є прямим наслідком
інституційних рішень усієї владної вертикалі, а відтак, найкращим чином
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характеризують спрямованість її рішень на задоволення економічних
інтересів титульної нації.
У 1990–2015 рр.. середнє від'ємне значення темпів приросту ВВП
України (#1,8%) супроводжується зростанням частки експорту у структурі
ВВП майже у 2 рази (з 27,7% до 52,6%). Цей факт вказує на необхідність
аналізу якісних параметрів товарної структури експорту.
З метою визначення основних орієнтирів ЗЕД офіційні статистичні дані
товарної структури експорту з України згруповані у такі основні групи:
1. Сировина і напівфабрикати (живі тварини та продукція
тваринництва; продукти рослинного походження; жири і масла тваринного
та рослинного походження; мінеральні продукти; продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості; пластмаса та каучук; шкіряна та
хутряна сировина та вироби з них; деревина та вироби з неї; паперова
маса з деревини або з інших волокнистих; неблагородні метали та вироби
з них).
2. Продукція машинобудування (машини, устаткування та механізми
(електричні та механічні); засоби наземного, повітряного та водного
транспорту; прилади і апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні,
вимірювальні, медичні та хірургічні, годинники, інструменти).
3.
Продукція
кінцевого
споживання
(продукція
харчової
промисловості; текстиль та текстильні вироби; взуття, головні убори,
парасольки; вироби з каменю, гіпсу, цементу, скла, азбесту; різні
промислові товари; товари, придбані в портах; різне).
Ці основні товарні позиції доповнені розшифруванням структурної
частки найбільш показових їхніх складових (табл. 1).
У період 1995–2016 рр. частка сировини і напівфабрикатів у товарній
структурі експорту збільшилась на 9,0 п. п. – з 67,0% у 1995 р. до 76,0%
у 2016 р.) і у той же час на 6,8 п. п. зменшилась частка продукції
машинобудування (з 18,7% до 11,9%) та на 2,2 п. п. продукції кінцевого
споживання (з 14,3% до 12,1%). У товарній групі "Сировина і
напівфабрикати" найбільш потужною позицією були неблагородні метали
та вироби з них. У 1995–2011 рр. їхня частка у товарній структурі
зовнішньої торгівлі України коливалась від 1/3 до 40% і більше (1997–
2001 та 2004–2008 рр.).

214

6,4
4,4
3,8
4,9
3,6
3,0
3,4
3,8
4,3
6,2
4,8
5,4
6,7
6,5
4,0
6,3
7,1
8,7
5,3
2,7
1,8
1,5

14,3
15,6
12,1
10,9
11,7
10,6
10,3
9,6
10,4
9,1
9,1
9,1
9,2
7,5
10,1
9,3
8,1
9,0
10,5
10,4
11,3
12,1

Текстиль та текстильні
вироби

18,7
14,6
13,9
14,1
12,0
12,7
14,4
14,6
15,8
17,3
13,5
14,5
17,2
16,4
17,3
17,8
17,4
19,3
16,8
13,6
12,5
11,9

Продукція харчової
промисловості

36,2
32,3
41,5
42,2
42,1
44,4
41,3
39,7
36,8
40
40,9
42,8
42,1
41,2
32,3
33,7
32,3
27,5
27,7
28,3
24,8
22,9

Разом

0,8
1,3
0,9
1,0
1,0
1,7
1,4
1,9
2,4
1,7
1,7
2,5
3,5
2,9
4,5
5,1
5,0
6,1
5,5
7,1
8,7
10,9

Засоби наземного,
повітряного та водного
транспорту

Неблагородні метали та
вироби з них

1,2
6,1
3,9
5,1
6,2
2,5
4,3
6,2
3,2
3,5
5,0
5,1
3,5
8,3
12,7
7,7
8,1
13,4
14,0
16,2
20,9
22,3

Разом

Жири і масла тваринного та
рослинного походження

67,0
69,8
74,0
75,0
76,3
76,7
75,3
75,8
73,8
73,6
77,4
76,4
73,6
76,1
72,6
72,9
74,5
71,7
72,7
76,0
76,2
76,0

Продукти рослинного
походження

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Разом

Рік

Таблиця 1
Товарна структура експорту в Україні, 1995–2016 рр. (%)
Продукція
Продукція
Сировина і напівфабрикати
кінцевого
машино#
споживання
будування
у тому
у тому числі
у тому числі
числі

8,5
9,7
4,8
2,6
2,6
2,8
2,8
3,1
3,9
3,5
3,8
3,6
4,3
3,8
5,3
5,0
4,3
5,1
5,6
5,7
6,5
6,7

2,7
2,6
3,2
4,0
3,9
3,7
3,8
3,7
3,3
2,7
2,7
2,4
2,0
1,5
1,8
1,4
1,3
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9

Джерело: розраховано за даними статистичних щорічників відповідних
років.
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Особливу увагу у цій товарній групі привертає стрімке збільшення у 19
разів (з 1,2% до 22,3%) частки продукції рослинного походження та у 14
разів (з 0,8% до 10,9%) частки жирів та масел тваринного і рослинного
походження. Такі тенденції у збільшенні експорту сільськогосподарської
сировини та напівфабрикатів призвели до того, що на кінець
досліджуваного періоду їхня сукупна частка перевищила частку
неблагородних металів та виробів з них на 10,3 пп. (для порівняння: на
початок 1995 р. їхня сукупна частка складала 2,0% проти 36,2%
неблагородних металів та виробів з них).
На фоні загального скорочення у товарній структурі експорту частки
"продукції машинобудування" на 6,8 п. п. особливо стрімко скорочувалась
частка засобів наземного, повітряного та водного транспорту – з 6,4% до
1,5% ( на 4,9 п. п. або у 4,3 рази).
У групі "продукція кінцевого споживання", частка якої скоротилась у
товарній структурі експорту на 2,2 п. п. (з 14,3% до 12,1% відповідно),
найбільш негативні тенденції продемонстрували "продукція харчової
промисловості", частка якої скоротилась на 1,8 п. п. (з 8,5% до 6,7%
відповідно) та "текстиль та текстильні вироби" – з 2,7% до 1,9% (або на
0,8 п. п.).
Отже, частка сировини та напівфабрикатів за досліджуваний період
зросла від 2/3 у 1995–1996 рр. до 3/4 у 1997–2016 рр. Але якщо на
початку періоду це були переважно неблагородні метали та вироби з них,
то у 2016 р. 1/3 становить сировина сільськогосподарського призначення
(разом "продукція рослинного походження" та "жири і масла тваринного і
рослинного походження").
Висока частка експорту у структурі ВВП України характерна для
"відкритої" економіки, що не є притаманним навіть для лідерів
глобалізації – у США та Японії частка експорту у структурі ВВП складає
приблизно 10–12%. Структура експорту вказує на залежність ВВП від
світової цінової кон’юнктури на сировину і напівфабрикати. За таких умов
суттєво ускладнюється, а у деяких випадках навіть унеможливлюється,
застосування внутрішніх важелів впливу грошово#кредитної та бюджетно#
податкової політики. Окрім того, українська економіка, ВВП якої
становить усього 0,5% від світового, має статус "малої відкритої" з
невеликою часткою світового ринку [18].
Принципова відмінність моделі відкритої економіки від закритої
полягає у тому, що міжнародні потоки товарів і послуг, які
відображаються у поточному рахунку платіжного балансу, жорстко
пов’язані з рахунком руху капіталу, у якому відображені потоки
інвестиційних ресурсів. Хоча "мала відкрита економіка" має доступ до
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світових фінансових ринків, але спроможна здійснювати лише незначний
вплив на світову відсоткову ставку.
Статус "малої відкритої економіки" для певної країни має як багато
позитивного, так і супроводжується підвищеними ризиками і небезпеками.
Позитивним, наприклад, є те, що мала відкрита економіка має набагато
більше можливостей щодо залучення фінансових ресурсів для
внутрішнього інвестування та може функціонувати з додатним сальдо руху
капіталу; або ж бути світовим фінансовим кредитором у випадку
від'ємного рахунку руху капіталу.
Підвищені ризики полягають у тому, що недолуга економічна політика
влади може сприяти створенню умов для витоку капіталу з країни при
гострому внутрішньому дефіциті інвестиційних ресурсів. Це, відповідно,
зобов’язує уряди таких країн дотримуватися певних вимог та умов світових
фінансових ринків. Але неможливість самостійно визначати рівень
відсоткових ставок може створити ситуацію у країні, коли при достатній
кількості ліквідних грошей та гострій потребі у інвестиціях економіка
може потрапити у "ліквідну пастку" [19, с. 293].
Висновки.
1. Аналіз ЗЕД України показав її вкрай негативний вплив на загальний
стан національної економіки.
2. Це є наслідком аномальної невідповідності дій системи владних
інститутів в Україні інтересам титульної нації.
3. Умовою виходу української економіки зі стану деградації є побудова
інституційної владної вертикалі, орієнтованої на запровадження стратегії
економічного націоналізму.
4. Подальші дослідження слід спрямувати на детальний аналіз витоків
теперішнього вкрай незадовільного економічного стану в Україні.
Підлягає розкриттю комплекс теоретичних основ побудови ідеологічних,
політичних та економічних механізмів запровадження економічного
націоналізму в Україні.
Методологія подальших досліджень має ґрунтуватись на вітчизняних
наукових здобутках з критичним опрацюванням досягнень інших націй у
теорії і практиці запровадження економічного націоналізму.
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ЕКОНОМІКА ВОЄННОГО ЧАСУ: ДОСВІД ПІДПІЛЛЯ
ЗАКЕРЗОННЯ (1943–1947 рр.)
У статті на базі документальних та наративних джерел
розглянуто загальну картину економічного життя українського
визвольного руху на Закерзонні у 1943(1947 рр. Підкреслено, що
економічні відносини між всіма учасниками подій ускладнено
умовами воєнного часу та особливостями партизанської війни.
Стаття написана з використанням методів історичної
антропології.
Ключові слова: ОУН, УПА, Закерзоння, економіка, підпілля,
повстанці, повсякдення.
Економічна політика українських націоналістів вже довгий час
вивчається в українській історіографії. Перші фундаментальні праці з цієї
теми наразі написані, проте залишається дуже багато питань, які
потребують окремого дослідження. Зокрема це стосується засобів
фінансування визвольної боротьби, господарських справ окремих
областей та надрайонів тощо. У цій статті предметом нашої уваги є
практики економічного урядування ОУН і УПА на Закерзонні (1943–
1947 рр.). Ми спробуємо проаналізувати економічну політику українських
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націоналістів та відносини, які існували між підпільно#повстанським
середовищем та місцевим населенням під час визвольних змагань, тобто у
воєнних умовах.
До питання заходів підпільної адміністрації у господарчій та фінансовій
сферах звертався А. Русначенко [34]. В. Панченко на основі програм та
наказів визвольного руху дослідив економічну програму на теренах дії
партизанки [31, c. 187–227]. М. Литвин на прикладі Волинського регіону
показав намагання ОУН контролювати усі сфери життя суспільства
волинських сіл та містечок [20]. Ретельно досліджене питання діяльності
господарської референтури на Волині істориком В. Ковальчуком [16,
с. 210–223].
У нарисі О.Клименка, присвяченого своєрідним повстанським грошам
– бофонам, також згадуються проблеми фінансування та інтендатської
служби в УПА [7].
Галина Стародубець детально розглядає систему повстанського
запілля, розкриває проблеми постачання та економічного урядування в
умовах партизанської війни. Дослідниця показала структуру господарської
референтури та процеси її функціонування Однак більшість матеріалу
наведено на прикладі Волині та Галичини, де були інші умови, і не
згадується Закерзонський відтинок [38, с. 146–205].
Джерельна база – офіційні документи визвольного руху (різноманітні
звіти, інструкції, накази), наративні джерела (мемуари учасників подій та
денники сотень). Корисними також є польські та радянські документи, що
пропонують погляд «зі сторони» на українську повстанську спільноту.
Економіка воєнного часу у багатьох країнах набирає своїх специфічних
ознак. Усі зусилля держави та нації зосереджені на ключових пріоритетах
– забезпечити армію, зробити усе для перемоги. Розпорядок життя
населення у таких випадках також переводиться на воєнні рейки – може
збільшуватись робочий день, кількість виробничих змін, уводяться картки
на повсякденні блага, проводиться концентрація наявних ресурсів тощо.
Країна стає механізмом боротьби та зусилля для спільної мети.
Українська повстанська армія не мала розгалуженого державного
апарату чи владної вертикалі. Лише нелегальна при будь#якій владі
спільнота ОУН забезпечувала для неї все необхідне. Партизанська армія
та спосіб ведення бойових дій має ряд відмінностей від регулярних військ,
але все одно потребує постачання, певної логістики та організації,
задоволення базових людських потреб. Те саме стосується місцевого
населення, яке стає для іррегулярних збройних формацій джерелом
необхідних ресурсів. Мимоволі цивільні у районах партизанської війни
стають своєрідними «непроголошеними громадянами», що мають
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сповняти ряд повинностей, платити податки на користь революціонерів та
боротьби. З іншого боку, місцеві мешканці залишаються цілком
офіційними громадянами державного утворення, на території якого вони
живуть для жителів Закерзоння це була Польща).
В результаті ми маємо доволі складний вузол взаємовідносин між всіма
учасниками (з власної волі, або без) військового конфлікту, що
позначений також жорстким міжетнічним протиріччям. Така ситуація,
незважаючи на свою трагічність, стає дуже цікавою для історичного
антрополога та мікроісторика.
Будь#яка економіка починається з усвідомлення поняття потреби.
Звідси випливає необхідність організації ресурсів для її вирішення. Вояки
УПА та ОУН для свого існування потребували продуктів харчування,
одягу, взуття, ліків, зброї та умов для ночівлі та відпочинку. Як ми знаємо
з повстанських джерел, мережа ОУН була своєрідним запіллям для
партизанського війська і забезпечувала всім необхідним збройні відділи як
на початках їх формування, так і в подальшому часі.
Першочерговим джерелом ресурсів для визвольного руху було місцеве
населення. У місцевих мешканців брали в основному харчі, одяг [33],
господарські інструменти [40, с. 233], рідше ліки [40, c. 178; 17, с. 266] та
інші потрібні речі. Досить важливим був «квартирний ресурс», яким
забезпечували селяни постійно мандруючих партизанів. У сільській хаті
було сухо, тепло та затишно, тут можна було помитись, виконати гігієнічні
процедури та, за сприятливих умов в терені, відпочити [15, с. 176; 26,
с. 107; 23, с. 74–75, 81, 83; 11, с. 181]. Можна сказати, що всі ці блага
трактувались повстанцями як обов’язковий для кожного українця воєнний
збір на визвольну боротьбу, своєрідний податок за захист та опіку
комбатантів. Лише інколи за харчі українські військові розраховувались
грошима – польськими чи радянськими [24, c. 158]. Натомість у
словацьких та польських селах, особливо під час рейдів, воякам
приписувалось у якості оплати видавати «квити», у яких стверджувалось,
що зі здобуттям української держави всі видатки будуть компенсовані [37,
c.708#709].
Населення переважно позитивно відносилось до повстанців. Сама
присутність цивільних та їх допомога була запорукою «існування та
роботи» ОУН, як зазначав у своїх наказах по боротьбі з виселенням
провідник Закерзоння Ярослав Старух [41, c. 191–192]. У багатьох
випадках відносини між комбатантами та цивільними не були ідеальними.
Райони Лемківщини та Підляшшя були сукупно менш прихильними до
УПА порівняно з Перемищиною та Любачівщиною [25, c. 391, 379, 391,
404–405, 415, 422, 719, 735–736, 196, 235, 242, 225, 171, 270; 27,
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с. 565–566, 570; 630–631]. До окремих нещедрих чи нелояльних
господарів застосовувалось насилля [12, с. 213; 26, c. 135; 9, с. 91].
Іншим джерелом постачання були різноманітні бойові трофеї. Про їх
обсяги можна судити з оперативних звітів сотень УПА. У збройних
сутичках з радянськими та польськими військами здобувався основний
засіб війни – зброя. З переходом фронтів у 1944 р. шляхом переговорів,
іноді хитрістю або з боєм вдавалось отримати зброю та однострій у
відступаючих німців та їх союзників – угорців [23, c. 106; 41, с. 20; 30,
с. 235].
Захоплені у ворога харчові запаси могли прокормити вояків протягом
деякого часу [24, c. 90–91, 230, 233, 237, 249, 260, 400, 407, 410, 454;
23, с. 256; 37, с. 670; 41, с. 31]. Одяг та взуття у закерзонських сотень
були також в основному трофейними – польськими. Зазвичай у
полонених поляків забиралась зброя та одяг [35, c. 77; 13, с. 45–46; 21, с.
18, 84]. Відділи УПА могли напасти на якесь Закерзонське місто з метою
викрасти з аптек чи лікарень медикаменти, що у підпіллі були чи не
найважливішим дефіцитом [8, c. 123; 11, с. 331–332].
Традиційним для людства джерелом ресурсів була і є природа.
Полювання та збиральництво були допоміжними засобами харчування
стрільців та підпільників у час, коли не було інших харчів [6, c. 132–133;
9, c. 91–92; 22, c. 109; 23, с. 261, 281, 334; 15, с. 197, 210–211, 121,
134].
ОУН як спільнота, що має державні амбіції, намагалась задовольнити
потреби своїх членів самостійно. Підпільні та сотенні командири
докладали зусиль для влаштування майстерень з шиття одягу, взуття,
бандажів та інших текстильних виробів. Окремі вояки власноруч могли
полагодити однострої або виготовити зі шкіри «ходаки» [9, с. 41, 44; 12,
c. 212; 22, с. 72].
Провід ОУН робив усе можливе, щоб організувати посівну компанію,
а потім збір та збереження врожаю. З цією метою для низових ланок
організації видавались інструкції. Якщо якісь села чи окремі господарі не
могли впоратись з роботою, їм мали допомогти вояки сотень і члени
підпілля [3; 25, c. 813–814; 24, с. 412; 28, с. 215–221; 29, с. 246].
Вірогідно існували також майстерні для ремонту зброї, але на
Закерзонні після війни було її вдосталь [32, c. 6]. Єдина проблема була з
набоями. У 1947 р. в кожного вояка кулі були на рахунку, і їх намагались
не витрачати дарма. Очевидно, без боєкомплекту вояк не міг воювати чи
навіть застрелитись і потрапляв в полон [40, c. 331–333].
Як ми вже зазначали, медикаменти були для українських вояків
обмеженим благом. Щоб хоч якось зарадити цьому, підпільники робили
222

кустарні самогонні апарати та виготовляли спирт [26, c. 184–187].
Санітари УПА за посібниками збирали лікарські рослини та робили з них
різні лікарські засоби [15, c. 34, 154]. Окрім цього, є свідчення, що у
підпіллі виготовляли власне мило [19, c. 29].
До результатів підпільного виробництва можна зарахувати криївки.
Повстанська архітектура досі вражає людську уяву і добре описана в
історичних джерелах [1, с. 40–48; 6, с. 150; 17, с. 136–137; 35, c.104–
105]. Тут лише зазначимо, що закерзонське криївкобудування було доволі
масштабним. Якщо вірити звітам ОГ «Вісла», лише у 1947 р. польськими
військами було виявлено та знищено понад 1000 підземних сховків для
харчів, зброї, людей, хворих [14, c. 218].
Також за своєрідний продукт підпілля вважаємо різноманітні
пропагандистські матеріали, що видавала ОУН на теренах Закерзоння.
Це були брошури, листівки, агітматеріали, періодичні видання, що
розповсюджувались серед членів визвольного руху та українського
населення. Певний масив друкованих матеріалів був виготовлений
спеціально для пропаганди серед цивільних і військових поляків та
словаків. Деякі видання перекладалися європейськими мовами та
призначались для іноземних консульств і журналістів [4].
Окрім перерахованих вище ресурсів, найважливішим потенціалом
визвольного руху були саме люди. ОУН приділяла дуже ретельну увагу
підбору власних кадрів та вишколу підпільників та вояків. Ми знаємо про
чисельні вишколи на Закерзонні, які проводились для різних працівників
– санітарів, жіноцтва, бойовиків, а також підстаршинські курси. При
сотнях у вільний час постійно проходив якийсь вишкіл [17, с. 140–141;
24, c. 425–427, 552–555, 715–728]. У період зимівлі у криївках вільний
час використовували для самоосвіти.
Підпільники старались організовувати життя місцевого населення у
різних його сферах та проявах.ОУН заохочувала українських вчителів, що
навчали школярів, для підтримки їм доставляли харчами. «І треба
визнати, що підпільне шкільництво, організоване нелегально, потайки,
без підручників було непогано облаштовано», згадувала вчитель#
підпільниця Наталія Башук [19, c. 40]. Про організацію шкільної або
домашньої освіти видавались інструкції надрайонних проводів. Повстанці
мали опікуватись освітою дітей, змушувати місцевих інтелігентів таємно
вчити молодь. Також у цих наказах вимагалось усі книжки і журнали
збирати і вивчати як членам визвольного руху, так і дітям. Жодну книгу чи
«революційне видання» не можна нищити чи пускати на папіроси [27, c.
655]. Підпілля стає для селян своєрідною адміністрацією та авторитетом,
до яких йдуть за порадою та судом [23, c. 94, 184].
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ОУН намагалась усіма доцільними засобами підтримувати своїх
цивільних симпатиків і помічників [18, с. 90; 23, c. 183]. Відбиті у ворогів
продукти та худобу могли повернути пограбованим селянам [9, c.10].
Родинам учасників визвольного руху, сім’ям загиблих, поранених,
арештованих та своїм ідейним людям призначалось найбільше опіки. Такі
витрати називались у підпільних господарників «суспільною опікою». Під
піклуванням комбатантів перебувало до двох десятків сімей у районі – для
їх потреб видавалась тканина на одяг, продукти та готівка. Могли також
організувати подарунки на свята чи передачу для арештованих [27,
c. 736–737, 748].
Повстанці могли допомогти селянам організувати життя [27, c. 655–
656; 37, с. 495] чи просто допомогти по#людськи. Побачивши просто
самотню жінку (Наталю Башук) на дорозі в місто, яку ніхто з
проїжджаючих не забрав, партизани намовили одного господаря їй
допомогти [19, c. 92].
Підпілля підтримує селян вказівками та порадами, а тим, кому ВП спа#
лило хати, допомагає харчами [25, c. 223]. Під час переселень УПА укри#
вало в лісах людей, які втікали від поляків. Годували їх «партизанською
їжею», ділились запасами з продовольчих криївок [5, c. 327].
Окремо варто поговорити про логістику ОУН – як підпілля
розпоряджалось наявними ресурсами. Насамперед йдеться про
структурний підрозділ підпілля – господарчих працівників, які завідували
усіма матеріальними благами. Їх могло бути кілька – провідник,
заступник, книговод, магазинер, контролер, пунктовий, людина зі
спецдоручень. Провідник мав своїх заступників – підреферентів на окремі
роботи: заготівлю, закупівлю, виробництво та інтендатуру (відповідав за
зв’язок з сотнями). Інколи, через брак людей, персонал був меншим [27,
с. 710; 32, c. 5]. Господарчі вели свою документацію – звіти (про які мова
буде далі) та протоколи прийому#передачі. З цих маленьких записок
можна почерпнути інформацію про проблеми, з якими стикався
повстанський завгосп: «динатур хтось вкрав», «вибункрований» папір
«ненадається до жодного ужитку», у магазині не вистачає потрібної
кількості продуктів, або 60 літрів спирту пропали з «котрих причин
невідомо» [27, c. 759–764].
У спогадах вояків ми зустрічаємо згадки про так звану «повстанську
республіку», яка мала усе необхідне для господарського існування [15, с.
32, 143; 23, с. 170; 32, с. 5–6; 40, c. 97, 101, 103, 117. 121, 188]. Подібні
твердження повстанців певною мірою підтверджуються радянськими й
польськими документами, у яких ідеться про цілі райони поза урядовим
контролем – не було відповідної організації адміністративного та
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господарського життя. ОУН і УПА проголошують самостійність,
вивішують прапори та створюють власну поліцію [36, с. 155; 41, c. 194].
Крім того, повстанський рух має власну цивільну адміністрацію і
відповідний виконавчий апарат у терені [1, c.157]
В таких районах, де підпільна адміністрація почувала себе достатньо
впевнено, існували так звані «повстанські харчівні», де за картками
видавалися харчі [23, c. 170]. Підпілля також налагоджувало власну
транспортну мережу. Споряджалися вантажі одягу та харчів до районів, де
вояки відчували брак певних ресурсів [12, с. 46; 23, c. 148].
Тут слід сказати про доволі специфічне джерело – господарські звіти.
Їх досить важко розглядати поза контекстом, однак деякі відомості ми все#
таки можемо взяти. Якщо аналізувати звіти з відтинку «Данилів»
(Холмщина, Підляшшя), випливає, що підпілля продавало велику
кількість збіжжя та коней та на отримані кошти купляло одяг і тканину.
Проте залишається незрозумілим чиє це було збіжжя і як проходила
торгівля [27, c. 231#242].
Торгові зв’язки організації охоплювали не тільки терен Закерзоння,
але й польські міста та словацькі села. Існують чисельні відомості про
торгові зв’язки як окремих підпільників, так і боївок чи проводів певного
рівня [39, c.129; 10, с. 72, 75, 90, 124]. Для купівлі потрібних товарів
могли використовувати місцевих контрабандистів [23, c. 288]. Окремі
відділи продавали збіжжя, коней і отримували доволі солідні суми злотих,
які витрачали на потреби підпілля. Доводилось також продавати полякам
окремі хати з виселених сіл та бляху [27, c. 238, 707#709, 735]. Наразі
можна стверджувати, що більшість фінансів на Закерзонні підпілля
отримувало саме з подібних операцій. На думку А. Русначенка, основні
фінанси ОУН отримувала з приватних підприємств та власних
підконтрольних установ [34, c. 295#296]. Це питання залишається
повністю нез’ясованим і зараз, адже з приводу здобування фінансів,
особливо на Закерзонні, існує не багато джерел.
У віданні господарських референтів перебували в основному
різноманітні види одягу і матеріалів для його шиття, продукти і худоба.
Дуже часто зустрічались усілякі побутові речі: столові прибори, різні
інструменти, зубні щітки і паста, нафта, лампочки, акумулятори… і навіть
апарати для гоління, патефони, велосипеди, фотоапарати та мотоцикл,
який ВП через певний час відбило собі. Більшість речей за звітний час
значилась у графах «прихід» і «розхід», дуже мало залишалось у запасі,
що свідчить про своєрідний партизанський кочовий спосіб життя
підпільників і повстанців [27, c. 231–242; 712–756].
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З таблиць доходів#розходів можна побачити, що більшість витрат
йшли на потреби «суспільної опіки»; «теренової сітки», «видатки на
військо», «на убрання» сотень, «на лікування». Цікавою є графа
«венерики», на які йшло майже 20 % розходів. Скоріш за все, йдеться
про венерично хворих, до яких зазвичай було дуже суворе ставлення [33].
Тут можна зробити висновок, що ними опікувались і купувати ліки [27, c.
231, 238, 240#241, 707, 717, 735].
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що українське підпілля
Закерзоння займалось лише найпріоритетнішими напрямками економіки.
У 1943#1947 рр. під час формування відділів УПА та їх активної
діяльності, усі зусилля ОУН були направлені на їх забезпечення та
намагання продовжити боротьбу якнайдовше. У досліджуваний час вже не
йшлося про втілення економічної платформи ОУН попередніх років для
розбудови української державності, адже основною стала війна, що
супроводжувалась депортаціями українського населення зі своєї землі.
Основними джерелами матеріальних благ для визвольного руху було
місцеве населення. Усе необхідне для війни захоплювали у війська і залог
супротивника. Українським націоналістам вдалось налагодити більш#
менш стабільну систему постачання, наскільки це взагалі було можливо в
умовах партизанської війни. Відносинам з селянами українськими,
польськими чи словацькими підпілля приділяло велику увагу, адже
людський ресурс був найбільш важливим для націоналістів. Найкраще та
всебічно підготовлений член руху, та простий патріотичний обиватель міг
найкраще прислужитися для організації та нації.
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The article explores the general picture of the economic life of the
Ukrainian liberation movement on the Zakerzonnia region in 1943(1947.
The author makes his study on the basis of documentary and narrative
sources. The methods of historical anthropologyare used in article also. It was
emphasized that economic relations between all participants in the events are
complicated by conditions of wartime and peculiarities of the guerrilla
warfare.
Key words: UPA, OUN, Zakerzonnia, economics, underground, rebels,
everyday life.
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ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
В ЕЛІМІНУВАННІ ВІДНОСИН ЗАЛЕЖНОСТІ
Стаття присвячена дослідженню політики економічного націо(
налізму, яка має потенціал елімінування загроз, продукованих
руйнівною залежністю – факторною, ресурсною, технологічною,
торговою, фінансовою, інвестиційною, борговою – адже виходить
з національних інтересів, що консолідують в собі інтереси
громадян, бізнесу та держави. Економічний націоналізм, базуючись
на комбінації механізмів націоналізації, захисту та стимулювання
національного
виробничого,
інноваційного,
наукового
та
освітянського
потенціалу,
використання
фінансового,
інтелектуального та людського капіталу, стає дієвим засобом
протистояння викликам глобалізації та використання її переваг.
Ключові слова: економічний націоналізм, економічний
розвиток, економічна залежність, економічна глобалізація.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. У той час, як
економічний націоналізм, насамперед, використовується в ідеологічних
контекстах, він посилається на реальні феномени на перетині економіки,
політики і культури. Тим не менш, економічний націоналізм може бути
змодельований у загальних теоретичних термінах і може допомогти
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пояснити такі суперечливі речі, як національну економічну господарську
діяльність, регіональну інтеграцію, результати трансформації, перешкоди
на шляху здійснення політики та соціальну інтеграцію й дезінтеграцію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Націоналізм для
Е.Геллнера [14] є явищем суто індустріальної епохи, яка уможливлює
забезпечення вихідних умов для становлення нації. Для Т. Неріна [19]
]детермінуючим фактором для актуалізації економічного націоналізму є
нерівномірний розвиток. Говорячи про останній, автор наближається до
структуралістської інтерпретації «залежності» як недостатності
«справжньої» незалежності від впливу інших країн, зумовлену низкою
внутрішніх і зовнішніх причин. Р. Абделал [11] у своїй статті «Націоналізм
та міжнародна політична економія в Євразії» стверджує, що економічний
націоналізм має бути визначений як «сукупність політичних заходів, яка є
результатом спільної національної ідентичності або переважання
конкретного націоналізму (aspecificnationalism) в політиці держави».
Іншими словами, економічний націоналізм висуває на перше місце
національний інтерес, ставлячи його над приватною власністю та
корисними мотивами. Р. Гілпін [13] характеризує економічний націоналізм
як його головну ідею: економічна діяльність є і має бути підпорядкована
меті державотворення та державному інтересу. Аналітичне підґрунтя
економічного націоналізму те ж саме, що і «державо#центричного
націоналізму». Згідно з Ф. Лістом [17], економічний націоналізм охоплює
не тільки торговельний протекціонізм і промислову політику. С. Шульман
[20] доводить, що в епоху зростання економічної інтеграції багато
політиків націоналістичного спрямування стали вбачати в політиці
лібералізації засіб посилення конкурентоспроможності фінансового
капіталу. Звідси його твердження, що економічна глобалізація ніколи не
подолає економічний націоналізм як ідеологію, але змінить засоби,
використовувані націоналістами для досягнення тих самих цілей
посилення влади, престижу або процвітання нації. В. Панченко досліджує
потенціал солідаризації протекціонізму і лібералізму в політиці
економічного патріотизму [2, с.108–133].
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні ролі та
інструментарію економічного націоналізму в елімінуванні асиметрій
глобального розвитку, що детермінують відносини залежності.
Виклад основного матеріалу. У сучасному економічному дискурсі
економічний націоналізм вважається застарілим економічним вченням і
підходом до політики, яка відрізняється від економічного лібералізму та
глобалізації. Обговорення цієї точки зору можна резюмувати наступним
чином (Рис. 1):
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1. Основна концепція не визнає, що економічний націоналізм
з'являється в різноманітних формах і альтернативних варіаціях, у тому
числі економічного лібералізму.
2. Економічний націоналізм, крім того, є конкретним виміром
націоналізму в цілому, і, отже, не може бути адекватно розглянутим через
економічну теорію.
3. Як націоналізм в цілому, економічний націоналізм не надто
адекватно осмислюється як ідея чи доктрина, оскільки націоналізм завжди
– незалежно від інтегративної або спірної форми прояву – це політична
акція. Таким чином, підтримуючи певний тип доктрини економічного
націоналізму можна, наприклад, сприяти або перешкоджати
зовнішньоекономічній
інтеграції
або
внутрішньо
промисловій
реорганізації (залежно від історичного контексту).
4. Націоналізм як економічна ідеологія та політична дія має місце в
конкретних національних, економічних, політичних та культурних
системах.

Рис. 1. Змістовні характеристики економічного націоналізму [16]
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За А. Пікелем, націоналізм — це ансамбль дискурсів та акторів в
історично визначеному політичному, територіальному, культурному,
економічному існуючому, щойно сформованому стані чи стані розпаду, що
включає простір, який асоціюється з ним або організований навколо
нього. У цьому загальному сенсі, отже, ми всі націоналісти, незалежно від
конкретного змісту «нашого» націоналізму (шовініст або космополіт;
внутрішній чи зовнішній; про# чи антидержавний і т. д.) [16]. Ця концепція
націоналізму відхиляється від більш загальних визначень і, мабуть,
найкраще змістовне передається М. Біллігом в терміні «банальний
націоналізм» [12]. В авторській інтерпретації М. Білліга ця форма
націоналізму існує всюди, хоча, очевидно, він має значні відмінності у
змісті та суб’єктах, що беруть участь в постійному процесі політичного
конфлікту і символічної реконфігурації.
В широкому сенсі, в дослідженні банального націоналізму («Banal
Nationalism») М. Білліга [12] зроблено спробу привернути увагу до того,
що він називає «подвійним ігноруванням» («doubleneglect») при
розумінні та теоретичному осмисленні сучасного стану справ. По#перше,
він зазначає, що багато праць про націоналізм, як правило,
обговорюються у зв’язку зі спробами домогтися або забезпечити
національну незалежність, тож і в популярних виданнях, і в наукових
подається як «екстраординарний, політично забарвлений та емоційно
керований» [12, с. 54]. М. Білліг пише: «…Більше того, ті, хто причетний
до цих «вибухів “гарячої” націоналістичної пристрасті», в основному
знаходяться у віддалених або екзотичних місцях планети, а якщо вони
поблизу, їх зараховують до екстремістських «політичних» рухів.
Наприклад, саме республіканський рух, а не британський уряд було
названо націоналістичним під час «заворушень» у Північній Ірландії.
Відтак націоналізм зникає як питання для розвинених країн «Заходу» і в
політичній, і в науковій сфері».
Критикуючи цю очевидну дихотомію між «їхнім» гарячим
націоналізмом і «нашим» невидимим його різновидом, М. Білліг робить
своє друге важливе зауваження: чому так відбувається, що «ми» в
«усталених
країнах»
(‘settlednations’),
яких
не
називають
націоналістичними, не забуваємо про нашу національну ідентичність,
наприклад, на коронаціях голови держави або спортивних заходах, коли
майорять прапори і мільйони людей святкують національні тріумфи? Це
питання спрямовано і проти тих, хто постулює рівність різних групових
ідентичностей. М. Білліг стверджує, що національна ідентичність повинна
розглядатися як дещо більше, ніж лише «внутрішній психологічний стан»,
визначений в термінах власного «я». Він підкреслює, що національна
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ідентичність, навпаки, має бути концептуально визначена як «форма
повсякденного життя в світі національних держав». З часом ця форма
життя, будучи настільки вкоріненою та сприймаючись як звичайна річ в
багатьох частинах світу, рідко ставиться під питання. Тоді не можна
казати, що національна ідентичність більше не є актуальною в таких
країнах, як Британія та США лише через те, що символи, які щоденно
«позначають» націю, вже не вважаються значимими. Внаслідок цього
вони здебільшого ігноруються, або, висловлюючись словами М. Білліга,
«неусвідомлено тримаються в пам’яті». Він пише: «…Ідеологічні звички,
через які наші нації відтворюються як нації, є безіменними і тому
непомітними. Національний прапор, що висить на громадських будинках у
США, не привертає особливу увагу. Він не належить до якогось
особливого соціологічного виду. Не маючи назви, він не може бути
ідентифікований як проблема. І щоденне відтворення США як таке не є
проблемою» [12, с.156]
Так само як до прапорів, що висять непомітними на громадських
будинках, М. Білліг привертає увагу і до способів постійного відтворення
в політичних промовах і в ЗМІ того світу, який сприймається як звичайна
річ і складається із суверенних, окремих націй. Окремі звіти, що надходять
до ЗМІ, часто розподіляються на «внутрішні» та «закордонні» новини і
потім подаються з точки зору їх актуальності для «нас». Широкий спектр
медійних текстів адресується національній аудиторії через використання
дейктичної мови: «ми», «нас» і «тут». Інтерпретуючи біллігівський
«банальний націоналізм» як політику економічного націоналізму,
отримуємо «банальні» прояви останнього — використання національної
грошової одиниці, сплату податків, купівлю облігацій внутрішньої
державної позики, купівлю товарів національного походження попри те,
що за якісними чи зовнішніми ознаками вони можуть поступатись
імпортним аналогам.
Після створення теорії «усталених, демократичних націй» майже
немає теоретичних дискусій стосовно того, чи може «гарячий»
націоналізм охолонути з часом (або, звісно, навпаки) і за яких умов це
може статися. Оминаючи проблему визначення усталених, демократичних
націй, ми можемо припустити, що ці демократичні нації характеризуються
відносно високим рівнем економічного процвітання, розподілу багатства і
політичної стабільності. Тоді буде доречно оцінити міру, в якій ці
економічні та політичні фактори визначають будь#який процес
«охолодження» в часі. Наприклад, дослідження Америки, виконане
O. Лофгреном [18], показує, що банальні символи з’явились після періоду
наполегливого проведення державою «націоналізації» і зростання рівня
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багатства переважної більшості населення. Своєю чергою, А. Віммер [21]
стверджує, що забезпечення суспільного добробуту допомогло
сформувати національну свідомість населення в Європі, які в подальшому
жорстко виступало проти тих (наприклад, мігрантів), хто, як вважалось,
загрожував його новим економічними і політичним правам або
ослаблював їх.
Це може здатися очевидним і, можливо, навіть не важливим, але якщо
економічні фактори є головними в цьому процесі, тоді ми можемо
запитати, які наслідки це має і для цих теорій нації в цілому, і для тих, хто
підкреслює важливість соціальних комунікацій. Іншими словами, потрібне
включення більш широких соціально#економічних факторів (які іноді
ігнорувались у теоріях нації) у будь#яку методологію, використовувану для
аналізу виникнення банальних форм національної спільноти. Це особливо
актуально як для багатонаціональних, так і відносно стабільних країн,
включаючи Британію, Іспанію, Швейцарію, Канаду, Бельгію та інші. І
навпаки, як стверджує Дж. Хатчінсон, ми не можемо припускати, що
націоналізм, усталившись і ставши звичною річчю, продовжуватиме вічно
існувати незмінним. Навпаки, пише він, «нація – це процес, і процес
нелінійний, який є поворотним» [15, с. 300], і визначає низку факторів,
таких як війна, природні лиха, міграція та ідеологічна загроза, які можуть
спричинити гострі вибухи націоналістичних пристрастей (повстання,
громадянські конфлікти або війна) або (продовжуючи нашу аналогію
трохи далі) поступове розпалювання тих національних рис, які (в
основному) вважаються звичайною річчю.
Тож, очевидно, що націоналізм в його американській версії з
домінуючими ліберально#індивідуалістичними цінностями і космополіто#
універсалістичними вимогами відрізняється від сербського націоналізму з
домінуючими етноколективістськими цінностями та ірредентичними
вимогами (країною повинні керувати ті люди, які мають до неї етнічну
приналежність). Відмінності у регіональних формах прояву економічного
націоналізму, на переконання А. Пікселя, лежать у площині так званого
«механізму націоналізації» [8, с. 6].
У контексті економічної глобалізації механізм націоналізації
є
процесом політико#культурної релегітимації мінливих економічних та/або
політичних систем (внутрішня сторона механізму), а також їхньої
економічної і політичної інтеграції на регіональному і глобальному рівнях
(його зовнішня сторона). Поняття механізму націоналізації включає
структуру, шляхи залежності і організації (суб’єктів) у спробі визначити
спосіб, в який конкретні форми націоналізму функціонують у відповідь на
виклики глобалізації.
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У найзагальнішому і фундаментальному значенні нація і націоналізм
детермінують структуру міжнародної системи держав, якій характерні
політичні, культурні та економічні виміри. Більш конкретно націоналізм є
історично сформованою структурою символічних координат, що
окреслюють політико#культурно#економічний, «уявний» національний
простір, який є іманентним державі. Проте народ і націоналізм слід
розглядати лише частково в структурних термінах, оскільки вони також
відносяться до об’єктів: індивідуальних або колективних акторів (держава і
протодержава, внутрішні і зовнішні, політичні, культурні та економічні
інститути і рухи, що свідомо використовуються або намагаються бути
використаними для визначення національної ідентичності, руху або
ідеологій і зв'язків між ними та їх проектами і програмами).
Механізм націоналізації має явні і неявні функції. Як неявний
механізм, актори використовують його свідомо, наприклад, для
просування або виступу проти неоліберальної програми реформ,
звертаючись до національних цінностей і т. д. Як очевидний механізм, він
впливає на внутрішні і зовнішні процеси інтеграції в різних формах, які, як
правило, не визнаються (або тільки після факту, тобто в їх ненавмисних
наслідках), наприклад, коли вжиті дії, призначені для просування ідеї
добробуту нації, що спричинює економічну, політичну чи культурну
дезінтеграцію.
Механізм націоналізації також має важливий
часовий вимір.
Націоналізм як поняття минулого відноситься до набору усталених
структур (хоча, очевидно, реінтерпретованих), які, серед іншого, можуть
консервувати залежність від попереднього розвитку. Націоналізм як
поняття теперішнє відноситься до дії та взаємодії націоналізованих
суб’єктів, що співпрацюють прямо або опосередковано на, з або через
механізм націоналізації.
Механізм націоналізації має дві основні функції: (пере)узаконити
мінливі економічні та/або політичні системи; і сприяти їх політичній та
економічній інтеграції на регіональному і глобальному рівнях. Проблеми
політичної легітимації і соціальної інтеграції не були систематично
пов'язані з економічним націоналізмом. Таким чином, всупереч
усталеного погляду, що економічний націоналізм дисфункціональний в той
час, як неолібералізм є функціональним для успішної системної адаптації
та зміни в умовах глобалізації, ми погоджуємось з підходом А. Пікеля
класифікувати націоналізм в таких стандартних термінах як ліберальний,
протекціоністський, цивільний, етнічний, колективістський, що підвищить
його адаптивну спроможність [16].
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Як справедливо зазначає В. Панченко [9, с. 7], немов реакція на
усвідомлення неспроможності ринку встановити нову рівновагу в умовах
розбалансованої світової економіки та зростаючої конкуренції за крихти
попиту в умовах скорочення обсягів світової торгівлі, затребуваним серед
державних функціонерів стало використання елементів політики
націоналізму в економіці. Аналізуючи економічний націоналізм з точки зору
природи державних інтервенцій, слід відзначити, що держава виступає
активним актором у визначенні пріоритетів розвитку.
Різні варіації «національного капіталізму» – континентальної Європи,
східноазійський, англоамериканський – функціонують спільно з різними
можливостями держав щодо втілення внутрішніх стратегій адаптації.
Дехто робить висновок, що держава#нація зберігається як територія
накопичення, тоді як інституційний каркас з національних і міжнародних
установ продовжує структурувати економічний простір, обмежуючи
державну владу за рахунок зміни і зміщення її традиційних обов'язків.
Можемо припустити, що влада національної держави як сукупності
адміністративно#директивних установ скоротилася, а її роль як
економічного менеджера зменшилася. Водночас виняткове значення
національної держави трансформується з традиційного розуміння як
верховної влади або як володаря у бік основного джерела легітимності й
наділення повноваженнями влади вищого й нижчого національного рівнів.
Роль держави як агента забезпечення національних інтересів, на
переконання В. Трофимової, полягає у визначенні оптимального балансу
між глобальним впливом і потребами національного розвитку, що
описується в авторській інтерпретації в термінах економічної
самодостатності. На думку автора, самодостатність країни як економічна
категорія виникає й формується лише з появою глобального мислення,
адже позиціонування себе як спроможної країни відбувається у
глобальному економічному середовищі, де об’єктивно існують глобальні
закони, не визнання яких означає економічну ізоляцію та неминучий
занепад економічного розвитку. Економічну самодостатність автор
визначає як спроможність країни забезпечити сталість обраної траєкторії
розвитку на основі оптимального включення в процеси глобального
кругообігу продуктивних сил та використання внутрішніх та зовнішніх
ресурсів й механізмів розвитку відповідно до поставленої мети [5, с. 40].
Відтак політика економічного націоналізму, що в умовах економічної
лібералізації трансформується в політику економічного патріотизму, стає
єдиним дієвим інструментом, адаптивним для забезпечення економічного
розвитку та зменшення залежності від зовнішніх ринків, капіталу,
технологій, ноу#хау й т. д.
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Поштовхом до сповідування ідеології економічного націоналізму, за
Т. Неірном, є стимул розірвати зачароване коло залежностей, що
призводять до нерівномірного розвитку капіталізму [5, с.10]. На етапі
лібералізації світової торгівлі та формування інституційного каркасу її
регулювання,
що
ускладнює
(унеможливлює)
використання
протекціоністських заходів урядами країн Периферії внаслідок уніфікації
умов доступу до світового ринку товарів і послуг, під впливом структурних,
фінансових й технологічних асиметрій в потенціалі країн, що вступають у
відносини співпраці, зволікання стратегічними пріоритетами економічного
розвитку в обмін на короткострокові вигоди, здатне елімінувати шанси
країни на просування сходинками міжнародного поділу праці. Так,
наприклад, відносини між країнами, що започатковувалися на етапі
панування колоніальної системи, спричиняли сировинну спеціалізацію
країн Периферії, що загострювала їхню факторну залежність [3, с. 54]. Як
наслідок, екстенсивне зростання зумовлювало низьку продуктивність праці
й ресурсне виснаження, фіксуючи технологічну й інноваційну залежність
країн Периферії, що укорінювала недиференційовану моноорієнтовану
структуру торгівлі. Галузеві диспропорції цементували структурну
залежність, викликаючи попит на зовнішні фінансові й інвестиційні ресурси
[3, с. 57]. На тлі описаного недостатнє інвестування у фізичний та людський
капітал, як ознака викривленого зростання, унеможливлювала досягнення
врівноваженого розвитку (технологічний, інституційний, соціальний
розвиток при розширенні обсягів економіки) (Рис. 2 і 3).

Рис. 2. Зачароване коло деструктивної залежності
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де: А (колоніальна залежність) – В (сировинна спеціалізація) –
С (факторна залежність) – D (екстенсивне зростання) – E
(низька продуктивність праці, ресурсне виснаження) – F
(технологічна й інноваційна залежність) – G (недиференційована
моноорієнтована структура торгівлі) – H (торгова залежність)
– І (неефективна галузева структура економіки) – J (фінансова
залежність) – K (інвестиційна залежність) – L (незбалансоване за
характером змін в економіці або викривлене зростання) – M
(неврівноважений розвиток)
Джерело: укладено автором

Рис. 3. Зачароване коло деструктивної взаємозалежності
де: A (інституційна залежність) – B (лібералізація світової
торгівлі) – C (конкуренція як детермінанта відносин залежності)
– D (ринкова взаємозалежність) – E (торгова взаємозалежність)
–
F
(структурна
залежність)
–
G
(імплементація
експортоорієнтованої політики) – H (низька продуктивність
факторів виробництва) – I (технологічна залежність) – J
(інвестиційна залежність) – K (галузеві асиметрії) – L (фінансова
залежність) – M (боргова залежність) – N (скорочення соціальних
й інфраструктурних проектів) – O (падіння доходів населення й
економічної активності) – P (скорочення національного продукту)
– Q (згортання обсягів економіки) – R (нестійке зростання).
Джерело: укладено автором
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Розгляд викликів економічному розвитку крізь призму відносин
залежності пояснює необхідність застосування на практиці політики
економічного націоналізму, що, окрім іншого, фокусується на зростанні
національного продукту, підвищенні продуктивності праці, технологічній
модернізації, структурній трансформації економіки, розширення
внутрішнього ринку, реалізації інфраструктурних проектів, соціальних
програм тощо.
Результатом застосування політики економічного націоналізму стають
структурні перетворення в економіці країн як реакція на розширення
доступу до зовнішніх ринків та якісні зміни у внутрішньому споживчому
попиті, що продукують потребу в технологічній і фінансовій співпраці з
урахуванням відмінностей у потенціалі й стратегічних завданнях розвитку
країн#партнерів. Відповідно, у такий спосіб ми акцентуємо на можливостях,
що відкриваються перед країнами, уряди яких матимуть достатню політичну
волю для реалізації стратегічних завдань соціально#економічного розвитку
навіть шляхом прийняття непопулярних тактичних рішень (адміністративне
регулювання; фіскальна й інвестиційна (інноваційно#орієнтована) політика
держави; структура перерозподілу надходжень до бюджету; реалізація
політики імпортозаміщення). Отже, змінюється акцент на якості
встановлених міжкраїнових взаємозв’язків: відносини залежності, здатні
спровокувати структурні зрушення в економіці країни Периферії та її
стійкий розвиток на основі інтенсивного використання її ресурсного,
людського й інноваційного потенціалу, трансформуються у відносини
взаємозалежності з країною Центру (Рис.4).

Рис. 4. Гармонійне коло прогресуючої взаємозалежності
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де: A (інституційна залежність) – B (лібералізація світової
торгівлі) – C (конкуренція як детермінанта відносин залежності)
– D (ринкова взаємозалежність) – E (торгова взаємозалежність)
– F (структурна залежність) – G (імплементація політики
імпортозаміщення) – H (створення нових робочих місць) – I
(зростання доходів населення й економічної активності) – J
(розширення ємкості внутрішнього ринку) –K (технологічна
співпраця) – L (інвестиційна співпраця) – M (зростання реалізації
соціальних й інфраструктурних проектів) – N (структурні
перетворення в економіці) – O (зростання національного
продукту) – P (розширення обсягів економіки) – Q (стійке
зростання) – R (економічний розвиток).
Джерело: укладено автором

При
цьому
вибір
між
політикою
імпортозаміщення
та
експортоорієнтованою політикою опонентами їхнього запровадження
часто синтетично загострюється, адже змістовні характеристики
означених стратегій не суперечать одні одним, тактичні кроки яких часто
можуть здійснюватись паралельно або випливати одні з одних. Так,
наприклад, випуск конкурентоспроможної продукції як наслідок реалізації
експортозаміщувальної політики передбачатиме витіснення товарами
субститутами національного походження імпортних аналогів. Збільшення
виробництва товарів з високою доданою вартістю за реалізації політики
імпортозаміщення дозволить країні активно включитись в ланцюги
створення доданої вартості, тим самим комплексно підійшовши до
вирішення проблеми нееквівалентності їхньої зовнішньої торгівлі, тим
самим переглянувши структуру товарного експорту та імпорту і
вийшовши на високотехнологічні зовнішні ринки [8, с.11].
Висновки. Маємо констатувати певний парадокс: вважається, що
держава, опинившись перед викликами глобалізації, поступово втрачає
здатність до регулювання процесів, індукованих останньою, але вона, як і
раніше, несе відповідальність у випадку, коли наднаціональне
регулювання – регіональне або глобальне – зазнає краху. Не дивно, що
при цьому політики щосили намагаються маневрувати між вигодами і
втратами економічного суверенітету. Економічний націоналізм має
потенціал елімінування загроз, продукованих руйнівною залежністю —
факторною, ресурсною, технологічною, торговою, фінансовою,
інвестиційною, борговою – адже виходить з національних інтересів, що
консолідують в собі інтереси громадян, бізнесу та держави. Економічний
націоналізм, базуючись на комбінації механізмів націоналізації, захисту та
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стимулювання національного виробничого, інноваційного, наукового та
освітянського потенціалу, використання фінансового, інтелектуального та
людського капіталу, стає дієвим засобом протистояння викликам
глобалізації та використання її переваг.
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The article is devoted to studying the policy of economic nationalism,
which has the potential for elimination of threats generated by the destructive
dependence – factor(based, resource(based, technological, trade(based,
financial, investment and debt(base done – because this policy is rooted the
national interests consolidating the interests of citizens, business and the
state. Economic nationalism, based on a combination of mechanisms for
nationalization, instruments for protecting and stimulating the domestic
production, innovation, scientific and education potential, utilization of the
financial, intellectual and human capital, is becoming an effective means for
facing the challenges of globalization and exploiting its advantages.
Key words: economic nationalism, economic development, economic
dependence, economic globalization.
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ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОГО
ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ СТОЛІТТЯ
Стаття висвітлює участь греко(католицького духовенства у
становленні та розвитку народного господарства Східної
Галичини після скасування кріпосного права, до початку Першої
світової війни
Ключові слова: греко(католицька церква, духовенство, госпо(
дарство, економіка, кооперація, «Просвіта», «Сільський Господар».
Після втрати у 1851 році Головної Руської Ради греко#католицьке
духовенство як активний учасник політичних подій продовжило свою
боротьбу за права та свободи галицьких українців. Важливо зазначити,
що на цей час світська інтелігенція була ще надто слабкою для того, щоб
стояти на чолі національних інтересів, тому роль провідника взяла на себе
українська греко#католицька церква, яка вже встигла проявити свої
організаторські здібності. Одним із перших, поставлених нею завдань,
було відродження народного господарства, що перебувало на той час у
занедбаному стані. Перед селянами і надалі залишалися невирішені
проблеми, що потребували негайного вирішення, такі як індемнізація,
сервітути і пропінації, які стримували всякий поступ [1, с. 7].
Важливим чинником, що суттєво ускладнював економічний розвиток
західноукраїнських земель було так зване право пропінації. Пропінація –
це така привілегія, на підставі якої в кожному галицькому селі і містечку
тільки власник більшої (табулярної або шляхетської) посілості земельної
має виключне право вироблення та продажу у шинках спиртних напоїв:
пива, горілки і меду. [2, с. 36] Цим правом уміло користувалися магнати,
які споруджували по містах і селах шинки та корчми, в яких продавали та
давали в кредит горілку. Коли селянин заборгував поміщику велику
кількість грошей, то змушений був за безцінь продавати свою земельну
ділянку. Так, у Галичині в 1873–1883 рр. за алкогольні напої продано
23,237 селянських господарств, вартістю близько 23 мільйонів гульденів
за борг 6,663,713 гульденів, тобто 60% майна було продано майже
задарма [1, с. 15]
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Для того, що запобігти розповсюдженню цих закладів, на території
Східної Галичини засновувались «Братства Тверезості», метою діяльності
яких було допомогти галицьким українцям звільнитися від того лиха, яке
несли у собі шинки та корчми. Засновували братства переважно греко#
католицькі священики. Важливими були церковні місії тверезості, під час
яких селяни масово давали клятву не вживати алкоголю та не ходити у
шинок ні під яким приводом. Під час місійних свят також виголошувалися
проповіді про ведення господарства. Проаналізувавши статути
«Товариств Тверезості, можна побачити, що в основі їх ідейних положень
лежали також кооперативні принципи. Для прикладу можна розглянути
статут «Молочарської спілки – тверезість», що була заснована в селі
Гніздичеві. Метою діяльності спілки, як зазначено у документі, є
об’єднання господарських сил своїх членів для їх добробуту. Для
впровадження у життя цієї мети спілка зобов’язувалася:
•
купувати, орендувати і винаймати ґрунти і будинки для ведення
спільного господарства спільними силами своїх членів;
•
уряджувати склади (магазини)…для своїх членів;
•
проводити торгівлю засобами поживи та предметами,
необхідними для домашнього і рільничого господарства та промислу своїх
членів;
•
приймати капітали для обороту за домовленим опроцентуванням;
•
надавати своїм членам дешевші та доступні позички для
піднесення їх господарства або промислу [3, арк. 3–4].
Вартим уваги є те, що збори засновників відбулися під проводом
о. Северина Борачка.
Антиалкогольна
кампанія,
зорганізована
греко#католицьким
духовенством, була достатньо ефективною і поширилась на всю Східну
Галичину. Цей рух був підтриманий і папою Пієм ІХ, який на прохання
митрополита Йосифа Сембратовича надав братствам тверезості духовні
пільги та завдав чималих збитків власникам закладів, де продавали
спиртні напої [4, с. 26].
У 1868 році з ініціативи о. Степана Качали у Львові створилося
товариство «Просвіта». Основою його діяльності стало поширення
національної мови та культури шляхом видавництва популярних книжок
серед народу та створення читалень, де можна було ознайомитися з цими
виданнями. Однак вже на перших зборах під час обговорення сфер
діяльності товариства молодий юрист Андрій Січинський зауважив:
«Розбудивши в нашім народі достаточну охоту до читання, перейшли б ми
до науки дуже важної і нашому народові дуже потрібної, до наук о
господарстві» [1, с. 17].
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У 1869 році побачила світ перша книжечка «Зоря», написана
народною мовою та присвячена господарським справам. Також у цей час
вийшов господарський часопис «Господар» [5, с. 11]. Наступним
виданням «Просвіти» стала книжечка С. Качали «Що нас губить, а що
нам помочи може? Письмо для руських селян». Вона написана у формі
популярних бесід. У ній автор закликає до ощадності та боротьби з
пияцтвом, а також до створення допомогових кас та шпихлірів. Книжка
набула такої популярності серед народу, що її видавали ще двічі: у 1873
році, накладом у 2 тисячі примірників, та у 1874 – 5 тисяч примірників [6,
с. 19]. Справа про її видання набула також політичного забарвлення. У
1876 році польські посли виступили проти «Просвіти» та книги
С. Качали. Польський посол Поляновський родом з сокальщини, зачитав
кілька уривків з однієї популярної книжечки «Що нас губить….», без по#
дання імені автора, та звинуватив у підбурюванні простих польських панів
та дворів до пропаганди православ’я. Та насправді там йшлося про обо#
рону греко#католицької церкви та національних інтересів [6, с. 20–21].
Діяльність о. Степана Качали справила великий вплив на подальшу
економічну діяльність товариства «Просвіта». У 1874#75 роках вона
видала 24 книжечки тиражем у 281,850 екземплярів [1, с. 18]. Цей період
і потрібно вважати початком відродження господарства на території
Східної Галичини, оскільки в народу з’явилися лідери, які не словом, а
ділом допомагали освоювати ази господарської науки.
У 70#х роках ХІХ століття на західноукраїнських земля починає
розгортатися кооперативний рух. Цьому сприяв прийнятий у Австрійській
імперії перший кооперативний закон. Використавши його, «Просвіта»
видає статут для позичково#кредитових кас та пам’ятку, як закладати
громадські шпихлірів [5, с. 13]. Але так сталося, що господарська
діяльність товариства призупинилася на деякий час. У 1873 році
створюється староруська святоюрська партія, яка засновує «Общоє
Кредитноє Заведеніє для Галиції та Буковини». Це банківська установа,
що була затверджена міністерством внутрішніх справ і мала право
видавати заставні листи. Однак через брак кваліфікованого та чесного
персоналу у 1884 році вона збанкрутувала. В цей час відновлює свою
роботу економічна секція «Просвіти», одним із керівників якої стає парох
села Закомар’я о. Данило Танячкевич. Він у 1883 році видає брошуру під
назвою «Як закладати Правди на взірець закомарської Правди, аби бідних
людей у біді рятувати». Такі «Правди», за сприяння автора, з’явилися у
сусідніх з ним селах: Білому Камені, Скваряві та Пітричах. Наприкінці ХІХ
століття кооперативний рух набирає все більших обертів, охопивши
територію всієї Східної Галичини.
245

Важливими подіями, які суттєво впливали на розвиток господарства у
регіоні були так звані гоподарсько#промислові виставки. Тут можна було
ознайомитися з продукцією, що виставляли селянські господарства, та
придбати її. Проходили ці виставки не без участі греко#католицького
духовенства. Так, у господарсько#промисловій виставці, що відбулась у
Коломиї, учасниками були: о. Шухевич з Тишковець, о. Крушельницькій з
Назорної, о. Шмериковський з Печеніжина, о. Ружицькій зі Струтина,
о. Кобринський з Мишина, о. Білоус з Білоберезки та інші [(7)14; 4].
Виставка була поділена на 12 відділів, і практично у кожному були
присутні греко#католицькі священики. Особливу увагу заслужили покази
о. Івана Білоуса з Білоберізки над Черемошем «впровадження із ґрунту
глинкуватого: 5 родів прехорошої бульби (Рожева, Сновляк, Флюрбаль,
Імператор, Білі рожи «копселя»), також були представлені огірки
«Грецькі», один з яких мав 32 см завдовжки, басоля тична і шпарагова,
Ренська, стручки її 22 сантиметри завдовжки, при тому широкі, по 9
зерен» [8, с. 4].
Найкращу капусту привіз о. Ружницький з Струтиня. о. Кобринський з
Мишина виставив майже всі роди землі та каменю з своєї сторони, води
мінеральні зібрав, виставивши з детальним описом кожної [8, с. 17].
О. Шехович виставив шахові фігурки, які сам виточив. Той же о. Анатоль
Кобринський виставив цікаві різьблені предмети, авторства Юрія
Юрнюка. Серед них інтерес викликали бокали з написом «где згода вь
сімействь, где мир и тишина #щасливи там люде, блаженна сторона» [8,
с. 29]. О. Левицький із Джурова виставив жорна великі, на муку і крупи,
вартістю 40 зр. [8, с. 55]
У 1899 році на історичній арені з’являється товариство «Сільський
Господар», яке за порівняно невеликий період свого існування зуміло
зробити вагомий внесок у розвиток народного господарства Східної
Галичини. Серед засновників варто відзначити і греко#католицьких
священиків: о. Юліана Дуткевича, пароха в Дуб’ю Бродівського
повіту о. Тому Дуткевича із Цішок, о. Григорія Купчинського з
Калдубиськ, о. Теофіля Гутковського з Ясенева, о. Віктора Цебровського
з Кутів та о. Юліана Дорожинського з Висоцька [9, с. 17]. Згідно із
статутом завданням товариства «Сільський господар» було піднесення
рільництва, городництва, садівництва та пасічництва [10].
Перші загальні збори товариства відбулися 23.03.1899 року в
присутності 55 осіб. Першим головою було обрано о. Тому Дуткевича,
заступником – Данила Максимовича, секретарем – учителя Івана
Петришина, скарбником – о. Олександра Левицького, членами
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відділу: о. Юліана Дуткевича, о. Віктора Цебровського, Івана
Покутицького та Осипа Домбровського [9, с. 18].
Товариство «Сільський Господар» проводило діяльність у різних галу#
зях господарства. Доброю традицією стало свято, пов’язане із відзна#
ченням річниці скасування панщини в Галичині, яке проводилось у травні.
Також відзначалося свято «Обжинок», пов’язане із закінченням збору
урожаю. Під час свята селяни виставляли декоративні вози із сільсько#
господарською продукцією. У святкуванні брали участь господарі, господ#
дині та молодь. Свята влаштовувались як повітові, так і районні [9, с. 67].
У 1899 році було скликано всенародне віче в Олеську. На ньому було
виголошено ряд доповідей, одна з яких стосувалася садівництва та
городництва. Її автором був о. Тома Дуткевич, наступна доповідь
о. Юліана Дуткевича була присвячена пасічництву [9, с. 134]. У 1909 р.
при товаристві був створений відділ пасічництва, його очолив о. Тома
Дуткевич. Також товариство видавало журнал «Господарська часопись»,
2 сторінки в якому біло відведено для статей на тему «Наше пасічництво».
Взагалі літератури у справі пасічництва не було багато. Серед видань, що
стосувалися даної теми, можна відзначити книжечку з пасічництва
о. Л. Терещаківського, яка вийшла у 1855 році, та підручник «Пасіка»,
що вийшов аж перед війною [9, с. 174–175].
Ще одним напрямом господарського руху в Галичині, де провідну роль
відіграло
греко#католицьке
духовенство,
стала
організація
кооперативного молочарства. Нею керував Остап Нижанківський –
парох села Заводова, що на Стрийщині, де у 1904 році засновує першу
кооперативну молочарню. Він, разом із своїми соратниками Денисом
Сембратовичем та о. Л. Горалевичем, енергійно поширював молочарську
організацію, влаштовував курси, покази, ветеринарну опіку тощо. За свої
здобутки О. Нижанківський був обраний віцемаршалком Повітової ради в
Стрию. У 1911 році у торговельних стосунках із молочарським союзом
було 79 молочарень, з яких 75 зареєстрованих молочарних кооперативів,
які переробили 6,251,237 літрів молока і виробили 250,045 кілограм
масла. Перед війною союз мав 7 власних крамниць дрібної продажі:
чотири у Львові, по одній в Стрию, Станіславі та у Чернівцях. А у 1913
році Союз заснував молочарську школу у Стрию [11, с. 151].
Важливим і маловідомим фактом діяльності Української греко#
католицької церкви був її внесок у розвиток інфраструктури галицького
краю. Так, у Центральному Державному Історичному архіві міста Львова
зберігаються відомості про продаж греко#католицькою парохією села
Куровичі земельної ділянки під будову залізниці Львів–Підгайці. Сума,
яку було сплачено за земельну ділянку, склала 1207 к. 12 ч. З них 1206 к.
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було покладено на книжку в «Руській щадниці» «як винагорода за «грунт
ерекціональний, взятий під будову залізниці Львів–Підгайці». [7, арк.
38–39] Збереглась також розписка, у якій засвідчується прийом коштів
греко#католицьким урядом. Вона підписана парохом села Куровичі
Алєксандром Стоцьким 25.11.1907 року [7, арк. 40].
Ще одним прикладом у цьому контексті можу слугувати скарга, подана
до прокураторії, у якій греко#католицький уряд просить якнайскоріше
розглянути справу невиплати грошей за земельну ділянку в селі Лудзіні,
взяту під будову повітової дороги. Скарга підписана 26.05.1908 року
Андреєм Шептицьким [12, арк. 43].
У справі господарсько#економічної діяльності Української Греко#
католицької Церкви великий інтерес викликає справа № 411. ЦДІАЛ.
Ф. 358. (Шептицький Андрей…). Тут ідеться про можливу передачу в
оренду Галицькою Митрополією фірмі (на жаль, назва не вказана)
нафтових родовищ, що знаходились у маєтку Перегінську. З умов
домовленості стає очевидним, що площа орендованої території становить
1000 моргів і вона знаходиться у власності Галицької митрополії. За право
виключного добування бітумічних мінералів фірма повинна заплатити
одноразово суму в розмірі 1000000 (один мільйон) корон. Час
експлуатації території становить 25#30 років. Протягом цього часу фірма
повинна платити 12% брутто від видобутої нафти на рахунок Ексцеленції,
а 6% на рахунок Митрополії [13, арк. 21]
Таким чином, проаналізувавши викладений матеріал, можна побачити
наскільки багаторівневою була господарсько#економічна діяльність
українського греко#католицького духовенства. Йому вдалося поєднати
відродження політичне з економічним. Чітко усвідомлюючи, що
економічна незалежність в підсумку приводить до незалежності
політичної, духовенство доклало неймовірних зусиль для розвитку майже
усіх галузей народного господарства, допомігши населенню повірити у
власні можливості.
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УДК 94:323.263(477)''1918/1919''
Павло Сацький
(м. Київ)

ДОСВІД КВАЛІФІКАЦІЇ Й ПРОТИДІЇ САБОТАЖУ
В УНР У 1918–1919 рр.
У статті досліджено прояви саботажу в Українській Народній
Республіці в 1918(1919 рр. у формі відмови населення від участі у
мобілізації до армії та передачі державі матеріальних ресурсів. Також
автор звернув увагу на особливе значення в процесі державного
будівництва проявів службового саботажу, які спостерігалися зі
сторони осіб на державній та суспільній службі. Здійснено аналіз
проекту закону УНР «Про саботаж», порівнюються його основні
положення із нормами законодавства, які в Україні впроваджувалися
радянською владою.
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Ключові слова: саботаж, службовий саботаж, організований
гурток спекулянтів, державні посадовці, лад і спокій у державі.
Державне будівництво, як і боротьба за незалежність держави чи опір
військовий зовнішньому ворогові, ставить завдання надійної організації
державного апарату і дисципліни його службовців. Водночас державний апарат
має за свій обов’язок забезпечення організації й дисципліни суспільства в
цілому. У нинішніх умовах Україна має своїм завданням не лише відсіч
зовнішньому агресорові й звільнення окупованих територій, а також і
будівництво державних інституцій, які за нинішніх умов потребують саме
розбудови, а не реконструкції чи реформування. Подібний досвід Україна мала
у роки державного будівництва в ХХ ст., і, як і нині, цей процес було ускладнено
зовнішньою військовою агресією. На нинішньому етапі Україна перебуває у
більш сприятливих міжнародних умовах, ніж у роки Української революції
1917–1921 рр. проте, знині проблема функціонування державного апарату й
створення умов для оперативної мобілізації ресурсів суспільства визначає
можливість перемоги не менше, а, можливо і більше, ніж у процесі
державотворення на початку ХХ ст. Крім організації роботи державних
інституцій та апарату, важливе значення має організація злагодженої роботи
суспільства на мобілізацію всіх ресурсів для перемоги й створення надійного
соціального фундаменту функціонування державного механізму. Ми сьогодні є
очевидцями суспільної апатії й часто «тихого саботажу» цілими прошарками
суспільства державного будівництва, створення передумов для перемоги над
зовнішнім агресором та розбудови успішної держави. Подібний досвід Україна
також мала в революційні роки на початку ХХ ст.
Аналіз передумов невдачі українського державного будівництва у 1917–
1921 рр. здійснювали ряд науковців: як вітчизняних [1] так і української
діаспори [2]. Проте проблема обструкції державному будівництву зі сторони
осіб, які перебували на державній та суспільній службі й зі сторони цілих
суспільних прошарків, нині не достатньо розроблена.
Метою статті є дослідження системи заходів у період державного
будівництва в Україні в 1918#1920 рр., спрямованих на протидію створенню
умисних обструкцій державному будівництву й мобілізації ресурсів для протидії
зовнішній агресії як зі сторони державних службовців, так і зі сторони
громадян.
28 жовтня 1919 р. до Міністра юстиції УНР було надіслано проект закону
«Про саботаж». У листі, яким супроводжував закон, у тому числі й закон «Про
саботаж», було зазначено, що цей закон мало бути поставлено на повістку на
найближчому засіданні Ради Міністрів. У тексті листа, варто відзначити, вищий
виконавчий орган було названо двозначно – «…на найближчому засіданні Ради
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чи Кабінету Міністрів», і листа було відправлено за підписом Секретаря Ради
Народних Міністрів. Сам документ цікавий тим, що у ньому слово «Кабінету»
було від руки закреслено [3, арк. 6]. Таким чином було представлено на розгляд
вищого виконавчого органу УНР проект закону «Про саботаж». Сам текст
листа вказує на певну плутанину в поняттях, якими позначалися органи
державної влади, проте у листі йшлося про невідкладність даних
законопроектів. Міністр юстиції вже 28 жовтня на цей лист наклав резолюцію,
якою було призначено виконавцеві «… розглянути і дати висновок». Кінець
жовтня 1919 р. для УНР був доволі складним періодом, зважаючи на ситуацію
на фронті й загальне соціально#економічне й політичне становище на
контрольованих нею територіях України. І, власне, доволі складний досвід
державного будівництва іще від грудня 1918 р. вказував на необхідність
законодавчого врегулювання й правової кваліфікації такої не лише державної, а
й суспільної проблеми, як саботаж зі сторони громадян і службовців.
При цьому, слід відзначити такий фактор у процесі українського державного
будівництва 1917–1920 рр. як наявність значних обсягів ресурсів, які були
призначені для потреб армії й фронту в період Першої світової війни. Із
ситуацією навколо цих ресурсів були пов’язані кризові прояви у системі МВС
УНР, які дісталися їй у спадок з часів Української Держави. П. Скоропадський
був вимушений миритися із діяльністю на території Української Держави як
військово#політичних так і комерційних структур союзних Дону і Кубані. На цих
союзників він розраховував у боротьбі за збереження своєї влади. Про
закупівлю майна, яке ліквідовувалося після війни, йшлося у доповідній на
Міністра Внутрішніх Справ у грудні 1918 р., де вказано було на «організований
гурток спекулянтів» [4, арк. 10]. За даними доповіді, цій діяльності ніяк не
протистояла міліція. Щодо міліцейських службовців у грудні 1918 р., слід
відзначити, що у народну міліцію реорганізувалась Державна Варта періоду П.
Скоропадського. Фактично у доповідній мова ішла про тих службовців, які вже
служили в правоохоронному органі режиму, котрий було усунено Директорією
в результаті повстання і, вочевидь, ці службовці були в курсі подій
економічного характеру і «організованого гуртка спекулянтів», який, за даними
доповідної, діяв тому, що мав у розпорядженні багато грошей і з ним із#за цього
ніхто нічого не міг зробити. Таким чином, очевидним є як вагомий економічний
фактор наявність складів із майном періоду війни, котре концентрувалося в
руках фінансистів й ставало потужним політичним фактором. Державні
інституції УНР через свою недостатню розбудову не мали змоги запобігати
концентрації капіталів у колах спекулянтів, а у доповідній записці відзначалося,
що міліція не вживала ніяких заходів для протидії вивезенню із Києва
спекулянтами ресурсів за наявної на грудень 1918 р. сприятливої ситуації на
залізниці. Отже, фактично вказувалося на наявність ознак саботажу протидії
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діяльності спекулянтів зі сторони відповідальних посадових осіб. Тому
актуальність прийняття й застосування законодавства щодо протидії саботажу,
особливо зі сторони державних посадовців, для УНР була очевидною, і це було
питанням економічної безпеки держави в умовах її розбудови та війни із
зовнішнім агресором.
Найбільш складним завданням для законотворців було сформулювати
визначення поняття «саботаж». У правовій науці на той час проблема
визначення і правової кваліфікації саботажу іще не була розробленою, лише
практика державного будівництва в державах, які утворювалися на руїнах
колишніх імперій, актуалізувала питання правової кваліфікації саботажу щодо
державних інституцій нових держав, які успадковували колишні державні й
суспільні інституції та були сформовані й служили старим імперіям. Україна у
процесі державотворення успадкувала від колишньої Російської імперії
численні державні й суспільні інституції, котрі часто чинили опір українському
державотворенню зокрема посадовці, які в них перебували на службі.
Численні факти свідчили про регулярні прояви такої протидії. Так, 25 червня
1919 р. Міністром Внутрішніх Справ УНР І. Мазепою було розіслано
губерніальним та повітовим Комісарам циркуляр, яким було наказано негайно
усунути із займаних посад усіх службовців, які мали контрреволюційні
переконання і вороже ставились до УНР та її Верховної Влади [5, арк. 13].
Отже, для влади УНР ключовою проблемою було забезпечити наповнення
державного апарату службовцями, які би лояльно ставились до нової держави,
і цю проблему було успадковано від попередніх урядів, які також отримали у
своє розпорядження старий державний апарат. Дану проблему, як видно із
циркуляра, не було змоги вирішити адміністративними заходами згори, а тому її
вирішення було покладено на владні інституції, які призначалися Міністром
Внутрішніх Справ, тобто губерніальних і повітових комісарів.
Проект закону пропонував визначення: «Саботажем вважається умисний
спротив «протест» існуючому державному порядкові, проявляючийся у той
спосіб, що хто#небудь з наміром і уперто, на всі способи, в яких#небудь
корисливих, політичних або інших особистих інтересів (замірів) – чи своєю
діяльністю чи навмисною бездіяльністю, сам або за порозумінням з другими,
ухиляється від виконання вимог закону, наказів Уряду, або його розпоряджень,
виданих на законній підставі, чим порушує заснований у державі спокій і лад»
[6, арк. 1]. Запропоноване визначення саботажу є доволі широким і, фактично,
ним охоплювалися практично усі правопорушення, наслідки яких мали шкоду
для держави, її інституцій та суспільного порядку. Цим визначенням
охоплювалися всі категорії громадян, оскільки законопроектом було
запропоноване таке поняття як «службовий саботаж». Службовий саботаж
визначався як зумисне допущення посадовими особами на державній чи
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суспільній службі помилок, псування матеріалів, чим руйнувався встановлений
у державі порядок [6, арк. 1]. Тобто у визначенні було прагнення розмежувати
саботаж, вчинений приватними особами і державними службовцями й,
відповідно, дати різну кваліфікацію саботажу, вчиненому приватними особами,
й службовому саботажу. Прикладів саботажу зі сторони приватних осіб в УНР
було доволі багато, зважаючи на непоодинокі факти відмови населення
мобілізуватися до армії [7, арк. 34].
Водночас слід звернути увагу на те, що саботажником є також той, хто не
виконує видані на законній підставі розпоряджені і приписи. Це положення
привертає увагу в тому сенсі, що припускає можливість незаконного
розпорядження і припису зі сторони державної влади. Відповідно, особа,
спираючись на дане положення закону, мала право не виконувати дане
розпорядження державної влади, і таким чином закладалась можливість для
оскарження дій державної влади, які могли бути кваліфіковані як незаконні. У
цьому контексті слід звернути увагу на недостатню розробленість у
законодавстві УНР процесуального механізму оскарження незаконних
розпоряджень органів державної влади.
Доволі цікавим є визначення службового саботажу, фактично, ним
охоплюється шкідництво. У законодавстві колишньої Російської імперії, яке
дісталося у спадок УНР, було визначено таке правопорушення як зумисне
завдання шкоди судому майну (у тому числі казенному). У цьому проекті закону
пропонувалося
більш
жорстко
кваліфікувати
вчинення
такого
правопорушення, якщо воно завдавало шкоди державному ладові. Фактично,
запропоноване поняття саботажу передбачало будь#які шкідливі для держави
корисливі дії чи бездіяльність. Тобто під поняттям саботаж можливо було
розуміти й корупційні діяння й посадові зловживання, покарання за які в часи
Української Держави було посилено законом «Про перевищення граничних цін
і спекуляцію» [8, арк. 52 зв.]. Також під запропоноване визначення саботажу
підлягало поняття пособництва ворогові у різноманітних формах, у тому числі й
шпіонажу.
Пояснювальна записка до проекту закону «Про саботаж» носить доволі
академічний характер, проте доволі розлого характеризує розуміння
українськими законотворцями періоду УНР поняття саботажу. Зокрема
визначено, що основною складовою діяння, яке слід кваліфікувати як саботаж,
є протест проти політики державної влади і спротив, викликаного
персональними намірами, які ставляться вище за інтерес держави [9, арк. 2].
В записці пояснюється, що саботажником є протестуючий проти
державного ладу, який уперто відмовляється від дотримання вимог закону та
інших вимог права [9, арк. 2 зв.]. Доволі цікавим є положення щодо «інших
вимог права», оскільки воно може трактуватися як протест проти духу права,
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що в революційний період було надзвичайно актуальним. Революція, а саме як
революційний злам старої системи й формування нової системи, у тому числі й
правової, як події, в результаті яких сформувалась УНР, ставила під сумнів
легітимність багатьох норм права як матеріальних, так і процесуальних. За
нестабільної соціально#політичної ситуації будь#які зміни в системі права
ставляться під сумнів, оскільки революційний переворот передбачав
трансформацію самого духу права. Зокрема, в УНР у виборах до Трудового
конгресу, який мав визначити устрій майбутньої держави, було залучено
виключно так звані трудові верстви суспільства, тобто тих, хто був зайнятий
безпосередньо у виробничій сфері. Оскільки за принципами економічної теорії
у нематеріальному виробництві мають бути зайнятою значно більша частина
суспільства, ніж у матеріальному, то легітимність рішень, які приймалися
меншістю щодо устрою держави цілком могла бути поставлена під сумнів
більшістю. У ситуації в УНР слід зважати, що інтелігенція, котру було
позбавлено виборчих прав, фактично забезпечила формування кістяка
української державності, її ідеї. Більшовики питання легітимності прийняття
рішень щодо державного устрою від імені більш організованої меншості
суспільства вирішували завдяки потужно розбудованій системі поліцейського
контролю й мілітаризації суспільства. Крім того, дух права, на якому
вибудовувалась українська державність, радикально відрізнявся від класового
принципу, який застосовувався більшовиками й білогвардійцями.
Білогвардійці, фактично, класово представляли лише свій прошарок нової еліти
суспільства. Натомість більшовики взяли за дух права нової держави, яка ними
вибудовувалася, принцип конструювання системи управління на основі рад, які
складалися виключно із трудового елементу, тобто зайнятих у матеріальному
виробництві. Дух права, на якому мала будуватися українська державність, був
ідеалістичний і мав єднати усе суспільство, а тому класовий принцип
узаконення державності УНР в 1919 р., фактично, множив на нуль основний
правовий ґрунт ідеї української державності. За таких умов саботажниками
часто ставали численні суспільні верстви, які виборили із анархістських
позицій, будучи обмеженими інтересами власного соціального прошарку, як,
скажімо, селянство, і навіть лише свого села. Тому, фактично, для комісарів
МВС УНР на місцях робота із селянством була, фактично, знайомством із
ситуацією й намаганням її правильно зрозуміти. Відповідно, часто дух права
УНР не сприймався численними суспільними прошарками, регіонами
(зокрема, збільшовиченими селами тощо).
Далі у пояснювальній записці до закону «Про саботаж» визначалося, що
таким особистим протестом порушується державний лад. Дане положення, яке
визначено в якості істотної складової діяння, яке могло кваліфікуватися як
саботаж, автори супровідної записки роз’яснювали з позиції службового
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саботажу. Неприйняття державного ладу приватною особою не могло
розглядатися як таке, що порушувало державний лад, оскільки дана особа
виступала від свого особистого імені й не мала компетенцій які могла би
використовувати супроти державного ладу. Відповідно, її дії, спрямовані на
порушення державного ладу, мали кваліфікуватися зовсім інакше, як
шпигунська чи підривна діяльність та інші карані діяння. Для порівняння із
більшовицьким суспільним устроєм, слід звернути увагу, що радянська держава
проголошувалась як держава робітників і селян. Отже, фактично, кожен із
трудящих залучався до участі у державному управлінні через численні інституції
як в результаті своєї чисельності й розмитості їх компетенцій утворювали
мультисистему органів державного управління. Така система була позбавлена
можливості приймати компетентні рішення, а часто вона їх приймала із питань
в яких більшість учасників були некомпетентні. Проте, в такій мультисистемі
державних органів, яка панувала за радянського устрою, відповідальність за
державний устрій покладалась на кожного, хто в неї був залучений, оскільки за
статтею 1 Конституції УСРР 1919 р. дане державне утворення було
«…організацією диктатури працюючих і експлуатованих мас біднішого
пролетаріату і селянства» для «перемоги над їх віковими гнобителями й
експлуататорами капіталістами й поміщиками» [10]. Таким чином, Конституція
УСРР 1919 р., фактично, всіх бідніших пролетарів і селян проголошувала
мобілізованими на боротьбу із експлуататорами. Формально ці маси за
класовим принципом опинялися у становищі службовців, майже аналогічному
становищу державних службовців. Це давало формальні підстави
застосовувати в більшовицькій системі репресивні заходи щодо кожного члена
суспільства, який вчиняв антирадянські дії, не будучи службовцем, аналогічним
тим, які в УНР застосовувалися щодо тих, хто перебував на державній чи
суспільній службі. Фактично, в радянській системі на всіх покладалась
відповідальність, аналогічна як до державних службовців.
Пояснювальна записка до закону «Про саботаж» визначала характерні для
службового саботажу елементи, як застосування його на державній чи
громадській службі і, в результаті, він застосовує ошуканство щодо тих хто за
посадою здійснює догляд за його діяльністю. Таким чином, відбувалося
пов’язування діяння, кваліфікованого як саботаж, із іншими караними
діяннями, котрі було унормовано нормами кримінального законодавства.
Визначалося, що саботуючий навмисно допускає помилки в його роботі, псує
доручені йому матеріали або в інший спосіб завдає шкоди дорученій йому
справі. У кваліфікації діяння як службового саботажу найбільш складним було
встановити намір службової особи здійснити вказані діяння. У радянській
системі протидія саботажу також відігравала важливу роль в державному
будівництві, а для встановлення наміру застосовувався принцип, що найбільш
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переконливим доказом вини є особисте зізнання звинуваченого, зокрема і в
намірах.
У другій статті карного статуту Російської імперії було передбачено
правопорушення – невиконання за згодою з іншими приписів влади або
ухилення від виконання законних державних чи громадських обов’язків [9,
2 зв.]. Це положення аналізувалося авторами закону УНР «Про саботаж» і
вони прийшли до висновку, що поняття «саботаж» є значно ширшим, ніж
викладене в статуті про невиконання громадських обов’язків. Фактично, в
Російській імперії було прагнення виписати для кваліфікації правопорушення,
яке полягало у спонуканні інших підданих до невиконання громадських
обов’язків. Законотворці УНР намагалися визначити саботаж як свідомий
протест із елементами повстання проти влади і, власне, ними було визначено як
головне завдання для суду – встановити намір звинуваченої особи здійснити
свідомий протест проти влади, який виявлявся у свідомому недбалому
виконанні обов’язків або псуванні довірених матеріалів. З іншого боку, як
визначали законотворчі, саботаж слід було кваліфікувати як спробу порушення
існуючого в державі ладу і спокою. Тобто було запропоновано кваліфікувати
дане правопорушення як вчинене проти держави більш суворо, ніж службове
недбальство і, слід відзначити, прагнення порушення державного ладу і спокою
мало здійснюватися із персональних мотивів. Отже, саботажник повинен був
для кваліфікації його діяння мати особисті переконання для здійснення
саботажу,і ці переконання слід було виявити у ході слідства. Відповідно,
кваліфікація діяння як саботажу потребувала надзвичайно копіткої роботи
слідчих органів, оскільки перед ними стояло завдання виявити такі складові
правопорушення й зібрати доказову базу, які напевно відомі виключно тому хто
вчиняв правопорушення. Адже дії, які могли кваліфікуватися як саботаж, могли
здійснюватися як із корисливих мотивів, так і з ідейних переконань. У першому
випадку ці дії мали всі ознаки корупційного діяння, і корисливі мотиви могли
бути виявлені за зовнішніми проявами. У другому випадку виявити особисті
мотиви можливо було лише спираючись на покази свідків або особисте
зізнання.
Законотворці наполягали, що за саботаж покарання має бути тяжким,
оскільки воно є діянням, котре загрожує спокійному існуванню держави.
Тяжкість покарання мала визначатися тяжкістю наслідків, формою участі
(організатор або виконавець), а також більш тяжким мало бути покарання для
урядовців (службовців), оскільки вони виконують важливу роботу по службі й
користуються довірою як держави, так і органу, в котрому служать. Тобто
ключовим було питання довіри службовцеві.
Інакшою була позиція щодо саботажу зі сторони радянської влади, як
зобов’язання кожного громадянина довіряти радянській державі. Тому було
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передбачено поняття «антирадянського елементу», що фактично було
кваліфікацією вчиненого правопорушення. Постанова ВЦВК «Про
перетворення Республіки на військовий табір» накладала на всіх громадян
зобов’язання виконувати всі зобов’язання, покладені на них радянською
владою по обороні. Фактично, усі громадяни ставали службовцями і несли
відповідальність як службовці, причому, в умовах військового стану [11, с. 14].
За визначенням законотворців, котрі готували пояснювальну записку і закон
УНР «Про саботаж», для простих громадян державна влада мала сприйматися
інстинктивно як авторитет, а службовець мав відчувати примусовий характер
державної влади. Зрештою, було визначено, що службовець, котрий вчиняв
таке правопорушення, як саботаж, фактично, підривав авторитет державної
влади [9, арк. 3]. Слід звернути увагу, що правники в УНР визначали державну
владу для громадянина як авторитетну інституцію, а для службовця як апарат
примусу, оскільки службовець мав безмовно і неухильно підпорядковуватися
законам держави, впроваджуючи їх положення у життя. Таким чином,
службовець визначався як перший об’єкт примусу зі сторони держави, який
був носієм авторитету державної влади для громадян. У радянській системі
кожен громадянин був її частиною вже на етапі конструювання системи і тому
кожен громадянин був носієм авторитету влади.
Занадто широке трактування поняття саботажу, запропоноване даним
проектом закону, ускладнювало кваліфікацію численних караних діянь як
політичного, так і економічного характеру. Проблема саме економічного
саботажу й протиправних діянь цього характеру мала для українського
державотворення руйнівний характер. Перш за все із#за того, що проблемам
економічних злочинів надавалося менше уваги, ніж політичним питанням. Ця
проблематика стояла більш гостро перед українською владою в умовах війни. В
економічні процеси державні інституції УНР втручалися виключно із позицій
вилучення необхідних для забезпечення армії й державного апарату ресурсів, у
першу чергу продовольства, про що свідчать численні доповідні комісарів МВС
УНР [12, арк. 25]. Регуляторні ж функції в економіці й торгівлі держава в УНР
виконувати не мала належних інституцій, окрім силового характеру, що мало
наслідком погіршення сприйняття населенням влади УНР. В цих умовах можна
розглядати ситуацію, коли фактично функціонував вільний ринок за стихійними
законами, які диктувалися умовами соціальної революції.
Отже, у період державного будівництва УНР і протидії зовнішнім викликам
склалась ситуація, коли саботаж функціонування державних інституцій складав
реальну загрозу існуванню державності. Причому, явні прояви саботажу були зі
сторони державних службовців апарату, який УНР успадкувала від часів
колишньої Російської імперії, а також зі сторони громадян, якими, фактично,
саботувалися елементарні громадянські обов’язки. Тому влада УНР із значним
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запізненням зайнялась питанням розробки законодавства про саботаж та його
кваліфікацію спосіб. Це був перший досвід розробки такого законодавства у
доволі унікальний, проте, він розроблявся і застосовувався у пожежних для
державного механізму УНР умовах. УНР не мала достатньо часу для розбудови
надійного механізму державної влади, який давав би можливість належним
чином застосовувати законодавство про саботаж на всій контрольованій нею
території. Проте вивчення теоретичних розробок у сфері кваліфікації й
унормування політики протидії саботажу державного будівництва як зі сторони
службовців, так і громадян є доволі значним досвідом, який варто
використовувати у нинішніх умовах, котрі мають ряд спільних рис із
становищем УНР у 1918–1921 рр.
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In the article examines the manifestations of sabotage in the Ukrainian People's
Republic in 1918(1919. These manifestations took place in the form of the refusal
of the population to participate in the mobilization of the army and the transfer of
material resources to the state. The author also drew attention to the special
importance in the process of state building of manifestations of official sabotage,
which were from the side of persons in the state and public service. The analysis of
the draft law of the UNR "On sabotage" is analyzed and its main provisions are
compared with the norms of legislation introduced in Ukraine by the Soviet
authorities.
Key words: sabotage, official sabotage, organized group of speculators, state
officials, order and calm in the state.
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ДОСВІД ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
ПІД ВЛАДОЮ НАЦІОНАЛІСТІВ У СВІТІ
Автор розкриває досвід успішних держав у ХХ ст.
Аналізується політика націоналістичних лідерів у економічній
сфері, що дозволила посилити багатство і силу націй.
Охоплюються успішні випадки націоорієнтованих режимів від
початку ХХ ст. до сучасності.
Ключові слова: реформи, націоналізм, економічне зростання.
27 років з початку проголошення Незалежності Україна безупинно
декларує курс на економічні реформи. Починаючи з перших кроків
Кравчука, проявившись у програмі раннього Кучми «Шляхом
радикальних економічних реформ», країну безперервно «реформують». А
результати кожен громадянин відчуває на собі.
Причому ці реформи – неприродний «гібрид» ультраліберальних
економічних реформ (що супроводжувався втратою держави контролю
над економікою та фінансами і, врешті#решт, формуванням кланової
монопольної олігархічної моделі економіки) та совкової соціальної
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політики
(з
роздутим
державним
апаратом,
максимальною
централізацією, непідкріпленими матеріально законодавчими обіцянками
соціальних гарантій), яка давала ґрунт для спекуляцій постколоніальних
та колонізаційних політичних сил комуністичного ґатунку.
Результат цих реформ очевидний. Україна втратила потенційні
стартові можливості як одна з європейських індустріальних лідерів. Країна
стрімко скотилася в усіх позиціях навіть порівняно з колоніальним станом
часів УССР, створена грабіжницька неоколоніальна модель соціального
та економічного визиску – модель дикого монопольного олігархічного
капіталізму, стрімко триває процес деіндустріалізації зі знищенням
наукоємних сфер виробництва. Поряд з цим розгортається жахлива
демографічна криза зі стрімким падінням населення та штучним
витисканням кваліфікованої робочої сили за кордон. Це все – результат
ультраліволіберальних реформ, що тривали всі роки незалежності та
привели до втрати зовнішньополітичної суб’єктності України. І кінця
реформам, як і кінця падінню, не видно.
Чи є вихід із цієї ситуації, чи має курс на ультраліберальні реформи
якісь альтарнативи? Очевидно, має. Дана стаття подає лише поодинокі
приклади вкрай успішних реформ у деяких країнах світу (на різних
континентах), які перебували в схожій з Україною ситуації
(постколоніальний стан, зовнішня агресія, олігархічний монополізм чи,
навпаки, абсолютна зовнішня залежність, сировинний характер
економіки). Цей рецепт – економічний націоналізм.
Ба більше, смію припустити, що лише економічний націоналізм дасть
можливість постколоніальній чи постокупаційній країні успішно
потрапити до кола провідних економічних гравців.
Вважаю доцільним перед випрацюванням рецептів для української
економіки згадати успішний досвід різних урядів, що добилися значних
успіхів на шляху реформ у ХХ–ХХІ ст.. в царині економічного розвитку та
суспільного процвітання. Не всі з них прямо асоціювали себе з
націоналізмом як ідеологією, наголошуючи на ролі консервативних,
антикомуністичних чи просто традиціоналістських ідей, однак, по суті, їхні
політичні рухи представляли саме націоналістичний шлях розвитку.
Почнімо з Шарля де Голля
Після років повоєнного відставання в темпах росту ВВП від сусідів
(насамперед Британії, Франції та країн Бенілюксу) де Голль встановив
жорсткий контроль над стратегічними галузями економіки (металургія,
ВПК, залізниця і т. д.) Особливо важливі підприємства
націоналізовували, інші ж лишали за власниками, але під контролем з
боку відповідних міністерств. Це дало можливість залучити інвестиції як
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бюджетні, так і приватні, в наукоємні галузі та наздогнати в темпах
розвитку європейських партнерів.
У Франції з’явилася атомна високопродуктивна енергетика. Сім
реакторів було запущено і під’єднано до електромережі за президентства
де Голля і ще чотири – почали будувати. Всі вони створювалися за
суттєвої державної підтримки. Вже тоді це відідавало змогу експортувати
потужності електрики за кордон. Нині на АЕС виробляється понад 70 %
спожитої французькою економікою енергії.
Інвестиції в наукоємні галузі допомогли завершити розробку літаків
«Конкорд», почати будувати мережу швидкісних поїздів та модернізувати
сільське господарство, що традиційно грало значну роль у господарчому
житті Франції та у формуванні її експортного товару.
Державна підтримка, протекція та плани виробництва здійснювалися
вибірково, зважаючи на адекватну потребу. В господарчому розвитку
підтягувалися відсталі регіони. В результаті, за все ХХ ст. у 1960#их роках
у Франції була найменша різниця між регіонами за темпами приросту
багатства.
Шарль де Голль, зважаючи на досвід сусідів, почав депролетаризацію
робітничого класу, насамперед у стратегічних галузях. Акції та облігації
фірм і підприємств на пільгових умовах продавалися працівникам, що
давало їм додатковий дохід і стимулювало до продуктивності. Фактично
власниками деяких фірм були одночасно держагенції, робітники і
безпосередньо бізнесмени, що робило всіх зацікавленими у продуктивній
праці. Це була загальноєвропейська тенденція, адже саме в 60#их р.
максимально подолали майнову нерівність на Заході (у Франції та
Німеччині 50% національного багатства знаходилося в руках 60%
населення).
«План Маршалла» дав можливість повоєнній Франції відновитися,
але сильно прив’язав її економіку до США та Британії. Саме державне
втручання допомогло прийти до самодостатності у багатьох галузях.
Протягом усього президентства де Голля зростав золотий резерв та міць
франка, оскільки уряд відмовився від використання долара у банківських
запасах, вимінявши його на американське золото.
Загалом курс, заданий де Голлем, на пропорційну податкову систему,
помірне державне регулювання економіки «дирижизм», протекцію
власних виробників, опора не європейський ринок – всі ці засади тою чи
іншою мірою діяли в політикумі після нього та значною мірою актуальні і
донині.
Антоніу
ді
Олівейра
Салазар –
лідер режиму
“Нової
держави”, прем'єр#міністр Португалії (1932–1968), який встановив
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національно#консервативний режим (ідеологія лузотропікалізму),
модернізував економіку однієї з найвідсталіших держав Європи.
Випускник Коїмбрського університету, вчений#економіст.
Португалія як найбільш відстала держава Європи починає швидке
економічне зростання, наздоганяє темпи сусідніх країн. Стрімко
розвивається промисловість, зокрема під час Другої світової війни
активно
розробляються
родовища
вольфраму.
Розвивається
інфраструктура, будуються мости і дороги, що стоять донині. Саме тоді
звели перший міст через Тежу в Лісабоні, який і назвали Ponte Salazar –
міст Салазара, завдовжки 2,5 км, який нині входить у 20 найдовших
підвісних мостів світу. Зберігається рівновага між власниками заводів та
робітниками, права яких підтримує уряд. «Нова держава» – форма
корпоративного устрою суспільства, де права кожної верстви
захищаються в гармонії із загальними інтересами нації.
Нарендра Моді – прем’єр%міністр Республіки Індія
Представник націоналістичної Бхарата Джаната Парті, що виступає
консервативно#релігійною альтернативою Індійському Національному
Конгресу, що робив ставку на вестернізацію і спроби запозичення
елементів соціалізму. Прийшов до влади під гаслом «Націоналізм – наше
натхнення» [1]. В економічній сфері ґрунтується на пропонованій ще
М. Ганді ідеї свадеші (власного виробництва).
Досягнення у сфері економіки:
1) Проведення валютної реформи, заміна старих купюр на нові. У
листопаді 2017 року влада Індії без попередження оголосила про
виведення з обігу банкнот номіналом 500 та 1000 рупій – найбільш
популярних платіжних засобів країни; про потужний удар по корупції, а
більш конкретно – по власникам чемоданів «чорного кешу».
2) Рішення відмовитись від обігу купюр у 500 та 1000 рупій ухвалили
раптово і зробили це свідомо, аби всі ті, хто тримав свої накопичення в
готівці, не встигли нічого вдіяти.
«Це найбільший наступ на чорну готівку, який коли#небудь
застосовувався. Це шок для «чорного ринку», спекулянтів та
корумпованих осіб усіх відтінків та в усіх сферах життя», – пише
Firstpost.
Гроші старого зразка можна було покласти на банківський депозит.
Але поява на рахунках великих сум готівки супроводжувалася пильною
увагою податкових інспекторів та подальшого розслідування щодо
походження цих грошей.
Банки зобов'язали передавати в податкові органи дані про особу, яка
кладе на депозит велику суму. Якщо вона не сбігалася з рівнем доходів,
262

доводилося не лише сплатити податок, а ще й штраф, який складатиме
суму податку, підвищену на 200%.
Ще одна мета реформи – це стимулювання переходу на онлайн#
платежі. "Дії уряду спонукають країну переходити на безготівкові
розрахунки та запроваджувати цифрову економіку якнайшвидше", про що
пише в газеті The Indian Express референт з інвестицій компанії Tata Asset
Management Рітеш Джейн.
# У 2017 році провів податкову реформу, що зводить десятки
федеральних і місцевих податків до одного, зі зрозумілою процедурою
нарахування.
# Запущено програму “Виробляйте в Індії”, що спрямована на активне
залучення іноземних інвесторів за сприяння індійського уряду шляхом
подальшої лібералізації, прозорості ведення бізнесу, створення
спеціальних умов і пільг. Індія повинна, за задумом Моді, перетворитися
на світову промислову кузню, ґрунтуючись насамперед на людських
ресурсах і амбітності молоді.
# Запущено амбітний проект промислово#інвестиційного коридору
Делі#Мумбаї. Коридор поєднає офіційну столицю Делі з промислово#
фінансовою столицею Мумбаї, для його повної реалізації очікується 100
мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. У зоні 200 км обабіч
коридору створюється потужна інфраструктура, що сприятиме
економічному зростанню прилеглих територій.
# З 2015 року Індія залишається світовим лідером за темпами
зростання. Зокрема, експорт України до Індії за 2016 р. зріс на 20 %.
Сіндзо (Шіндзо) Абе – прем’єр#міністр Японії в 2006–2007 роках, а
також з 2012 року по сьогодення. Став наймолодшим на своїй посаді за
всю історію країни, а також вперше після закінчення Другої світової війни
двічі очолив уряд з перервою [2].
Досягнення у сфері економіки:
пожвавлення фінансової сфери та міжнародної торгівлі шляхом
штучної девальвації ієни та пом’якшення умов роботи банків.
Здешевлення національної валюти після довгого подорожчання дало
можливість досить закритій економіці Японії збільшити доходи від
експорту.
активне інвестування бюджетних коштів у програми розвитку
малого бізнесу, розбудови інфраструктури, відбудови постраждалих від
природних катаклізмів регіонів (останнє досить актуальне для острівної
країни, що має обмежені ресурси та знаходиться у зоні сейсмічної
активності);
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в середині 2010#х Японія досягла найнижчого рівня безробіття у
ХХІ ст. З початку другого урядування Абе кількість безробітних
зменшилася з 4% до 3,7%;
з 2012 року ВВП Японії на 1,5–1,9% зростав щороку і лишень у
2014–2015 рр. скоротився.
акції японських фірм нині показали найбільше за 40 років
зростання в ціні, що дало можливість національним фірмам розширитися,
зокрема концерну «Міцубісі», а самій державі отримувати великі доходи
від закордонних інвестицій.
Пак Чун Хе – голова військової хунти в 1961–1963 рр., президент
Республіки Корея 1963–1979 рр. Прийшов до влади через кар’єру в
армії, проявивши себе як талановитий офіцер у ході Корейської війни
1950–1953 рр., за що отримав генеральське звання. В 1960#х його країна
лежала в руїнах, катастрофічно відстаючи в економічному розвитку та за
рівнем життя від КНДР, постійно відчуваючи військову загрозу. Крім того,
у країні був політичний безлад, а корупція пронизала всі гілки влади. За
таких обставин військові взялися наводити лад: після короткого правління
хунти генерал Пак Чун Хе переміг на демократичних президентських
виборах з невеликим відривом.
Почалася розбудова господарства країни з нуля. На початку 1960#х РК
відставала в розвитку від КНДР, розмір її економіки був менше 40 млрд.
доларів, на кінець правління Пак Чун Хе він становив понад 150 млрд. В
останні роки 1960#х зростання ВВП досягало 25% на рік, в середині
1970#х 45% на рік [3].
Військова загроза з півночі породила потребу в обмеженні свободи
слова, звичайно не в таких масштабах, як у сусіда, натомість в
економічному житті була надана велика свобода. Держава взяла на себе
функцію залучення інвестицій та їх розподілу. Так, було залучено японські
технології та мільярди вливань у промисловість, а також десятки мільярдів
від США за участь у В’єтнамській війні.
Набули сил за державної підтримки великі корейські корпорації чеболі
(аналог японських дзайбацу), які практикували патерналістський підхід в
управлінні робітниками. В 1950–1970#их починається історія таких
промислових об’єднань, як LG, Samsung, Hunydai. З 1960#х чеболі
виробляють близько половини ВВП Кореї. Традиційно для азіатського
великого бізнесу ці корпорації беруть на себе функції і соціального
забезпечення своїх працівників. За підсумками правління Пак Чун Хе
Республіка Корея ввійшла до числа «Азійських тигрів».
Мустафа Кемаль Ататюрк – голова турецьких сил у визвольній війні
проти Греції та союзних військ Антанти (1919–1922), очільник уряду
Анкари в 1919–1921 рр., президент Туреччини в 1923–1936 рр. Ще до

264

приходу до влади він мав репутацію досвідченого полководця як один із
генералів, що розбив британські сили вторгнення при Галліполі. Після
поразки Османської імперії у Першій світовій війні просував ідею
розбудови світської та національної держави турків.
Досягнення у соціальній сфері та економіці:
подолання безземелля селян шляхом перерозподілу земель
османів, знаті, вакфів та духовенства. В результаті понад 70% сільських
родин стали власниками своїх наділів;
було встановлено державний контроль над стратегічними
галузями економіки, насамперед у промисловості. Державний патронаж
дав можливість залучити інвестиції в розвиток інфраструктури. В
результаті протягом 1924–1937 рр. протяжність залізничних та
асфальтованих доріг збільшилася майже 50 % – до 22 тис. км. Вже у
середині 30#х Туреччина займала 3#тє місце за темпами економічного
розвитку [4];
впроваджена практика податкових канікул для малих підприємців,
які лише розпочинали свою справу;
подолано режим «капітуляцій» (тяжба нерівноправних договорів
із європейськими державами в сфері економіки). До Першої світової війни
під контролем великих держав Європи було майже 80 % турецької, або
тоді ще османської, промисловості. Після війни 1919–1922 рр. майже всі
нерівноправні договори із Заходом перестали діяти;
розроблення цивільного кодексу на основі швейцарського як
найбільш прогресивного у той час. Упродовж 1924–1936 рр. відбулося
поступове зрівняння в правовому статусі чоловіків та жінок, яким надали
виборче право, можливість займати державні посади;
була впроваджена стабільна національна валюта – ліра, для
захисту якої діяли консорції, а пізніше був реформований Національний
банк. Було знівельовано вплив Османського банку, заснованого
іноземцями, а турецькі гроші набули міцності.
з 1925 року в Туреччині діють григоріанський календар та
міжнародна метрична система мір та ваги;
реформи Мустафи Кемаля стали прикладом для багатьох східних
держав. На здобутки Туреччини орієнтувалися Іранська та Афганська
монархії: копіюючи досягнення уряду Ататюрка, вони домоглися
економічного підйому;
було впроваджено прізвища та скасовано використання
титулярних приставок;
заборонено багатоженство, яке переслідувалося кримінальною
відповідальністю, як і подружня зрада;
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скасування юридичної сили постанов шаріатських судів,
виведення їх із правового поля.
Іоанніс Метаксас – прем’єр#міністр у Королівстві Греція в 1936–
1941 рр. Встановив режим військової диктатури, формально зберігши
порядок конституційної монархії.
Досягнення в економіці та соціальній сфері:
подолання економічної кризи, стабілізація національної валюти
драхми;
впровадження норм робітничого законодавства, більшість із яких
діє у Греції і донині: 40#годинний та 5#денний робочий тиждень;
страхування від безробіття; створення державної служби зайнятості;
впровадження декретної оплачуваної відпустки; гарантовані оплачувані
щорічні двотижневі відпустки; впровадження жорсткіших норм безпеки
праці;
було загалом побудовано соціальну державу;
відбувалося розширення сільськогосподарських земель, масово
запроваджувалося державне будівництво дренажних систем;
набула поширення практика погашення фермерських боргів з
казни, а також було встановлено межу цін для продукції галузі задля
розподілу національного багатства на селі;
великі кошти з бюджету вкладалися в інфраструктуру, зокрема
будівництво залізниць;
розпочато великі проекти громадських робіт.
Поль Кагаме – президент Республіки Руанди з 1994 року, засновник
Руандійського патріотичного фронту, колишній майор угандійської
військової розвідки. Виходець з народності тутсі, яка є етнічною
меншиною в Руанді. Здобув військову освіту в США, польовий командир.
У 1994 році очолюваний ним РПФ припинив геноцид у Руанді, і Поль
Кагаме став віце#президентом Республіки Руанда і міністром оборони.
Зумів зберегти стабільність і підняти економічний рівень, перетворивши
країну в одну з найбільш інноваційних з динамічним розвитком.
Досягнення в економіці та соціальній сфері:
- подолання економічної кризи, стабілізація національної валюти;
- за час свого першого терміну Кагаме домігся подвоєння ВВП
країни; до 2017 він зріс у 5 разів;
- руандійське економічне диво#країну порівнюють з Південною
Кореєю. Кагаме своїми називає прикладами Корею та Сінгапур;
- Поль Кагаме запропонував стратегію, в основі якої –
«інтелектуальна економіка», що базується на двох стовпах: сфера послуг
та ІТ#технології [5];
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- руанда стала одним із центрів світового рівня розвитку IT#
технологій, тут проходили міжнародні форуми;
- поряд із агроекспортом активно розвиваються промисловість,
туризм;
- проводиться програма підключення до Інтернету віддалених сіл;
- за оцінками Transparency International, рівень корупції в Руанді
найнижчий у Східній Африці;
- за рівнем інвестиційної привабаливості вийшли на другий у світі
рівень після Нової Зеландії;
- зріс рівень життя – з 1994 по 2017 середня тривалість життя
збільшилась з 44 до 67 років;
- 90 % населення користуються з безкоштовною медициною через
державний страховий поліс.
Це лише декілька із небагатьох прикладів, коли саме очільники
держав#націоналісти виводили постколоніальні країни після розрух та
воєн у передові країни з високим індексом росту ВВП, а водночас – зі
справедливою соціальною політикою.
Література:
1. Shakuntala Rao Making of Selfie Nationalism: Narendra Mods, the
paradigm shift to social media governance, and crisis of democracy. Journal of
communication inquiry. January 18. 2018. URL: http://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859917754053
2. Shinzo Abe’s Nationalist Strategy. The Diplomat. 2014. February 13.
URL: https://thediplomat.com/2014/02/shinzo#abes#nationalist#strategy/
3. Жолудь О. Корейський шлях не для України: чому ми не повторимо
досвід «азійського тигра». Європейська правда. 2017. 3 квітня. URL:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/04/3/7063975/view_print/
4. Regine Erichsen «Scientific Research and Science Policy in Turkey»,
Cahiers d’йtudes sur la Mйditerranйe orientale et le monde turco#iranien [En
ligne], 25 | 1998, mis en ligne le 05 dйcembre 2003, consultй le 19 septembre
2018. URL: http://journals.openedition.org/cemoti/61
5. Олійник Ю. Чи допоможуть IT#технології Східній Африці стати
майстернею світу. Центр дослідження Африки. 2016. червень. URL:
http://african.com.ua/chy#dopomogut#it#tehnologii#shidnij#afryci/
The author studies the experience of successful states in the 20th
century. The article analyzes the policy of nationalist leaders in
economical sphere, which gave them possible to increase the wealth and
strength of nations. Successful cases of national(oriented regimes are
occurring from the beginning of the 20th century to the present time.
Key words: reforms, nationalism, economical growth.

267

УДК 330.8
Йосиф Ситник
(м. Львів)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНЦІВ: ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті викладено результати досліджень стосовно
формування засад економічного націоналізму. Розглянуто
особливості застосування принципів націоналізму при розробленні
економічної політики держав. Запропоновано критерії для
діагностування передумов та ймовірних ризиків стосовно
розвитку національної економіки. Окреслено основні стратегічні
цілі розвитку національної економіки на засадах економічного
націоналізму.
Ключові слова: націоналізм, економіка, принцип, доктрина,
нація, економічна політика, інтелектуальний потенціал,
стратегічні цілі.
Постановка проблеми. Сучасні дискусії довкола моделей суспільно#
політичного й економічного розвитку України та шляхів її реформування
зводяться лише до протиставлення між так званим проєвропеським
(ліберальним) і проімперським (московсько#митно#союзним) вектором
розвитку. Проте як і в минулому, так і тепер є намагання дискурсантів не
зауважувати, що дійовим учасником цих баталій залишається інший, теж
традиційно європейський вектор розвитку – націоналізм, який має свої
обґрунтовані концептуальні засади вирішення проблем сучасності. Ці
питання пов’язувались не тільки з культурою й політикою, але й із
економікою, включно з проблемою модерного постіндустріального
розвитку.
Саме на засадах націоналізму в XX та на початку ХХІ століття досягли
успіху та стали могутніми і високорозвиненими суспільствами такі
держави як Німеччина, Японія і багато інших держав Європи та Азії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняних та
закордонних наукових виданнях із теорії і практики формування
національної економічної моделі є низка наукових праць, присвячених
націоналізмові, зокрема в економічній царині. Теорію, ідеологію та історію
націоналізму, а також його роль у глобальну епоху досліджував Сміт
Ентоні Д. та Ґелнер Е. Теорії нації та націоналізму обґрунтовано у
монографії Касьянова Г.В. Історико#філософське дослідження професора
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Гарвардського університету Р. Шпорлюка «Комунізм і націоналізм»
розглядає зазначену проблематику під різними інтелектуальними
впливами, а також у праці «Імперія та нації». Міркування щодо
походження й поширення націоналізму обґрунтовано у працях
Андерсона Б. та працях Я. Стецька. Засади неонаціональної політичної
економії та формування інститутів нової економіки і суспільства вивчено
українськими науковцями І. Малий та А. Колот. Аналіз ідеологічних засад
розвитку національних економік свідчить, що уявлення про дійсність у
сфері формування економічної політики націй, які сформувалися у
науковців та державних управлінців, перестають відповідати цій дійсності,
а це перешкоджає економічному, соціальному, культурному й
особистісному розвитку держави.
Криза вибору економічної моделі розвитку для національної економіки
– це першопричина кризи в суспільстві, свідчення того, що дублювання
чужих моделей і концепцій, що підтвердили свої результати в різних
країнах за різних передумов, національних менталітетів й наявних ресурсів
та політичних розкладів, на які покладаються урядовці у своїй діяльності,
вимагають змін.
Мета статті полягає у дослідженні впливу ідеології націоналізму на
формування засад та цілей національної економічної політики України.
Виклад основного матеріалу. Історіоґенеза націоналізму формувалась
крізь призму різних підходів до цієї проблематики. Теоретичне осмислення
походження націоналізму в межах різних наукових та інтелектуальних
шкіл спрямовувалось насамперед на з’ясування причин виникнення цього
феномена та його ролі у становленні національних держав й утвердженні
їх економічної могутності. Націоналізм розглядається як наслідок
соціально#культурних і політичних змін, породжених переходом від
традиційно#аграрного до модерно#промислового суспільства (Е. Ґелнер);
як штучний продукт ідеологічного перевороту (І. Кедорі); продукт тривалої
еволюції етнічних, культурних ідентичностей (Е. Сміт, Дж. Армстронг); як
наслідок нерівномірного розвитку (Т. Нейрн); як вияв біологічних чи
соціально#психологічних потреб людської натури (А. Ґастоні,
«берклійська група»); як наслідок кризи ідентичності еліт (Л. Ґрінфелд);
як ідеологічний винахід, метою якого є легітимізація претензій певних
держав в умовах зростання капіталістичної конкуренції (Е. Гобсбаум); як
засіб підсилення центра#лізації та уніфікації у процесі становлення
держав (М. Манн, Ч. Тіллі) тощо [3]. Перелічені підходи та теорії
дозволяють збагнути лише окремі аспекти феноменології націоналізму,
проте жоден із них не претендує на першість чи визначальність у еволюції
цього факту.
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Появі та розвитку націоналізму у світі передувала низка соціальних,
політичних,
культурних,
соціально#психологічних,
економічних,
ментальних зрушень у житті людства, які започаткували саме таку форму
ідентичності, як національна. Водночас націоналізм як світоглядна
система та ідеологічний феномен є рушійною силою в історії народів,
однією із передумов розвитку суспільства й людської особистості,
провідною формою самоусвідомлення й самоорганізування націй у їх
історичній еволюції.
У еволюції ґенези націоналізму ключову роль завжди мали і
продовжують мати як національні так і глобальні економічні фактори. На
початку ХІХ ст. поширенню «епохи націоналізму», який на той час вже
був досить впливовою й поширеною інтелектуальною течією, сприяла
Промислова революція – масштабний переворот у розвиткові технологій,
засобів виробництва і комунікацій, виробничих відносин. У ХХ ст.
утвердженню націоналізму передували розпад імперій у Європі, світові
війни, післявоєнна відбудова суверенних держав, міжнародна конкуренція
за ресурси, розпад імперії зла СРСР. У кінці ХХ – на початку ХХІ століття
ренесансом націоналізму є прогресивна в інтересах так званого «світового
уряду» глобалізація, яка стирає грані національних ідентичностей та
державні й економічні кордони.
Політико#економічний аспект формування націй упродовж сторіч
вимагав внутрішньої єдності та координованості політичних спільнот через
механізм формування єдиного уряду, політичних інституцій. Проте
виникала проблема економічної єдності, без якої політична єдність
ставала доволі хиткою. Такі тенденції можна простежити і в українській
історії як ХVІІ–ХХ ст., так і з часу відновлення незалежної України до
сьогодні. Тому, в історичному поступі багатьох країн поставало питання
про формування єдиної системи економічних зв’язків, у якій не було місця
системі «локальних економік» старого ладу. З’явилося поняття
«національна економіка» [3]. В цей же час, (кінець XVIII–XIX ст.),
набуває обертів боротьба двох антагоністичних принципів у світовій
економіці – фритредерства і протекціонізму.
До речі, за своїм економічним змістом поняття «локальної економіки»
у сьогоднішніх українських економічних реаліях відтворено у формі
вертикально і горизонтально інтегрованих бізнесів олігархічних груп та
приватних монополій, які різноманітними штучними бар’єрами у
законодавчий спосіб обмежили доступ до природних та фінансових
ресурсів іншим суб’єктам господарювання, монополізувавши окремі
національні ринки. Фактично створені приватні «політично#економічні
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квазідержави» у державі, які спотворюють поняття національної
економіки у її класичному розумінні.
З іншого боку, світовий економічний розвиток, зокрема неодночасність
переходу різних країн до нового економічного укладу, часові рамки,
швидкість та динаміка суспільно#економічних трансформацій у різних
країнах зародило феномен, який дослідники згодом назвали
«нерівномірним розвитком». Саме він став причиною поділу країн за
новим принципом – економічним – на «передові» й «відсталі». Цей
принцип діє і до сьогодні. У міжнародних відносинах й у внутрішньому
житті країн та націй виникла якісно нова ситуація, коли економіка
перетворилася на питання політичне. Ця ситуація збіглася з поширенням і
утвердженням національного принципу в Європі й у всьому світі, адже в
умовах нерівномірного розвитку принцип вільної торгівлі став фактично
засобом економічного панування та експансії більш розвинених країн
стосовно малорозвинених.
Тому доктрині вільної торгівлі (засновник А. Сміт) було протиставлено
альтернативу – ідею протекціонізму, інтелектуальну течію представлену у
США «національною школою» політекономії (А. Га#мільтон, Г. Клей,
Д. Реймонд, М. Кері). Американські протекціоністи вважали, що
національна економіка повинна мати належні засоби для забезпечення
власної держави усім необхідним для її нормального розвитку, і виступали
проти будь#якої форми залежності від експорту. Наріжним каменем
економічного розвитку у цей час була національна промисловість як
гарант прогресу і технологічного розвитку, а тому потребувала захисту від
напливу товарів з інших країн. На теренах Європи ідеї захисту
національної економіки в систематизованому вигляді виклав німецький
мислитель Ф. Ліст, якого дослідники ХХ ст. назвали «найвиразнішим і
найоптимістичнішим з ідеологів націоналізму» [13].
Важливим є те, що протекціонізм був націлений винятково на
зовнішньоекономічні відносини, тоді як на ринках національних економік
обов’язковим був принцип вільної торгівлі. Отже, як зазначають у своїх
працях науковці [3], під впливом економічних чинників, передусім появи
«національних економік» та змаганнями між ними, націоналізм на
ідеологічному рівні трансформується у політико#економічну системну
доктрину модернізації, основи якої були закладені у працях Ф. Ліста.
Націоналізму в цій системі була відведена роль ідейного підґрунтя
політики індустріального розвитку, за аналогією сьогодення –
інноваційного й постіндустріального піднесення.
Беручи за основу принцип національного характеру, головними
передумовами перетворення країн у могутні європейські держави, а
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водночас відродження нації, на думку Ф. Ліста є прискорене формування
модерної національної промисловості, захист національних інтересів на
внутрішніх та зовнішніх ринках від значно сильніших економік інших націй
та цілеспрямоване втручання уряду у справи національної економіки,
максимальне державне сприяння у сферах, які він вважав продуктивними
(освіта, наука, охорона здоров’я тощо).
Саме тому націоналізм в його політико#економічних аспектах став
базовою доктриною модернізації націй, їх успішного переходу до модерних
високорозвинених суспільств. Як зазначив Р. Шпорлюк: світ розвивався
саме «за Лістом», як «матрицею», яка дозволяла націям долати свою
відсталість в умовах нерівномірного світового розвитку [10]. Ця
програмова націоналістична модель економічного і суспільного розвитку,
яка згодом стала універсальною та загальновизнаною, була вдало
застосована урядами багатьох країн як в XIX–ХХ ст., зокрема Німеччини,
Японії, Центральної і Східної Європи, Південно#Східної Азії, так і
використовується тепер у Туреччині, Польщі тощо. Як зауважив Франц
Шнабель, «будь#який народ, котрий хоче досягти економічної
незалежності, може спиратися на цю теорію» [12].
Отож, якою має бути націоналістична економічна доктрина для
України та як вона має формувати наш подальший національний
економічний розвиток й світогляд українця?
Відновлення української державності на початку 90#х років дало
можливість «переосмислити й закріпити» націоналістичні ідеї у
суспільстві. А формування передумов до Помаранчевої революції та
революції Гідності відбувалося паралельно із зростанням і поширенням
популярності українського націоналізму. Водночас можемо стверджувати,
що усі постреволюційні фактори в Україні у період 2005–2008 рр. та
2014–2018 рр. (зокрема, контрреволюція) створюють умови для
формування інтелектуального і політичного середовища, сприятливого
для появи націоналістичної доктрини і відповідно – критики щодо зради
Ідей революцій з позицій цієї доктрини.
В сучасній Україні здебільшого домінують дві течії: в економіці –
неолібералізм, у політиці – лібертaріанство. Основна їхня ідея: для
досягнення економічного розвитку потрібно зменшити вплив держави над
ринком. Варто зазначити, що побудовані на їхніх засадах економічні
системи вільної торгівлі, в умовах сьогодення навіть у найрозвиненіших
країнах світу – Великій Британії та США починають пробуксовувати та
не спрацьовують без системного державного регулювання. Прикладом
цьому є Brexit та нова економічна політика адміністрації американського
президента Д. Трампа.
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Це надзвичайно важливий сигнал для України, адже коли зазначена
модель не спрацьовує у лідерів світового ринку із їх економічною
могутністю, тоді як ця система зможе працювати в Україні? Проте
теперішня влада в Україні занадто наївно підкоряється рекомендаціям ЄС,
потішаючи себе думкою колись (у невизначеному часі) стати членом ЄС,
який, на погляд норвезького економіста Еріка Райнерта, проводить у
певному сенсі стосовно України неоімперіальну політику, сутність якої
полягає гальмуванні її промисловому розвитку. Це підкреслює Е. Рай#
нерт, зазначаючи, що: «жодна країна на цій планеті ще не розбагатіла без
відповідного рівня виробництва, і жодна країна не стала багатою, не
захищаючи свою промисловість. Тому виробництво, промисловість і
розвиток – це синоніми для успішної економічно держави» [6].
Зважаючи на такі позиції, розуміємо, що чинні економічні, а по суті
кланово#олігархічні відносини в Україні, які укріплені клептократичною
системою влади, вибудуваної на основі меркантильно#корупційних
принципів формування політичної моделі України, – це шлях до
економічної стагнації, руйнування та занепаду державності. За таких умов
жодні абстрактні реформи (у виконанні чинного уряду) за написаними
нотами інвесторів#нерезидентів (світового бізнесу) та міжнародних
донорів#кредиторів, задля ще більш абстрактної європерспективи для
України (на це чітко вказали єврокомісари на саміті у Ризі) успіху не
матимуть. Адже такий підхід не вирішує ключової української проблеми,
яка полягає в тому, що справжнім експлуататором і гальмом
інтелектуально#інноваційного розвитку в країні є олігархічно#кланова
модель економіки. Зміни в Україні – відсутні тому, що над українським
підприємництвом панує політична й економічна олігархія. Українці
зможуть зробити поступ у зовнішньоекономічній діяльності тоді, коли
звільняться від диктатури клептократії й олігархії на внутрішньому ринку
України. Українська держава буде конкурентною з іншими націями тільки
тоді, коли подолає монополізм та приватні олігополії, а також створить
найсприятливіші умови для розвою підприємництва й духу відповідальних
власників серед українців у своїй країні. Корупція і гроші мають владу над
українцями тому, що українці дозволили олігархії владарювати над собою.
У цьому контексті український учений А. Колот слушно зазначає, що
очевидність та безальтернативність участі держави у забезпеченні
стійкого розвитку, обмеженні монополізму, боротьбі з недобросовісною
конкуренцією, гарантуванні рівних можливостей, встановленні єдиних
правил гри дає підстави говорити про «друге дихання» державного
капіталізму [4, с. 40].
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Отож, перебуваючи понад двадцять сім років у статусі незалежної
Української Держави, для нас стало аксіомою те, що чинна модель
економіки підсилює й загострює протиріччя між олігархо#клептокра́тами й
рештою верствами суспільства, – той антагонізм, який у найближчому
майбутньому має вибухнути кардинальною зміною системи влади та
економічних відносин. Це протистояння неминуче призведе до нової
національної, соціальної й власницької революції, яка обов’язково
запровадить
«принципи
націєцентризму»
в
українському
державотворенні, зокрема економічному.
І якщо у другій половині ХІХ та початку ХХ ст., за твердженням
Ф. Ліста, промислова революція підсилювала національні відмінності і
загострювала конфлікти між націями, то вже в кінці ХХ ст. і в часі
сьогодення саме конкуренція за світове панування, глобалізація та
боротьба за національні природні ресурси (енергоносії, вода, земля,
продукти харчування) та інтелектуальний потенціал загострюють
конфлікти між націями і державами. У цьому контексті, власне
економічно слабка Україна постає не суб’єктом, а, на жаль, об’єктом цієї
боротьби між високорозвиненими державами та імперськими
утвореннями. З огляду на це тези Ф. Ліста про необхідність народної
солідарності й співпраці у справі побудови національної держави, а також
плекання єдності усіх елементів однієї нації для відстоювання її інтересів
перед іншими – є актуальними і слугують мотиваторами до дії.
Отже, націоналізм має остаточно утвердитися як певна світоглядна
система, він має бути не тільки історичною, політичною, економічною,
філософською теорією, але й також програмою розвитку для українців.
За таких умов, з позиції українських націоналістів, найважливішим
завданням українців є об’єднатися проти свавілля олігархів, їх монополії в
політичному, інформаційному й економічному житті держави, щоб не
лише зліквідувати цей вид кріпацтва ХХІ століття, а й розбудовувати
державу на засадах духовно#культурних цінностей українського народу,
національної і соціальної справедливості, економічному, природно#
ресурсному та інтелектуальному потенціалі й політичному суперництві.
Враховуючи зазначене, теорія і практика українського економічного
націоналізму має прагнути спонукати українців формувати таку
економічну політику, яка сприятиме не лише розвиткові національної
культури, зростанню могутності й багатства України, але і становлення
самих українців власниками найбільшої частки фінансового капіталу та
матеріальних і нематеріальних активів на своїй землі, і не лише окремої їх
горстки, а в переважної більшості громадян. На противагу таким діям
«творці» сучасної економічної політики на засадах лібералізму
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намагаються якомога більше активів і багатства нації у контексті
володіння та управління ними, забрати з рук українців і всіляко
адресувати або «всьому людству – міжнародним інвесторам і
корпораціям», з одного боку, або «окремим особистостям#олігархам» – з
іншого.
У таких реаліях особливої актуальності набуває теорія неонацінальної
політичної економії, яка, як зазначає український науковець І. Малий,
дозволяє синтезувати в єдине ціле теоретичні розробки з
інституціоналізму, інноваційної економіки, глобальної, екологічної та
конституційної політичної економії, підпорядкувавши їх реалізації
державно#національної політики забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, сталого розвитку та суспільного добробуту,
національної безпеки держави [5, с. 38].
З огляду на такі реалії, новітній історичний момент та, маючи серйозні
ризики підриву української державності внаслідок окупації частини
України, ключовим завданням політики сучасного економічного
націоналізму є діагностування передумов та ймовірних ризиків стосовно
розвитку національної економіки, зокрема за такими критеріями:
1. Структура володіння та користування природними ресурсами
української нації (надра, водний і повітряний простір, лісові угіддя, земля)
та рівень здійснення державного контролю за їх ефективним
використанням.
2. Належність прав власності (резидентам / нерезидентам) на
економічно#господарські об’єкти в Україні (земля с/г призначення,
майно, підприємства, цінні папери, нематеріальні активи, фінансовий
капітал) та хто із них є вигодо набувачем доданої вартості створеної в
національній економіці.
3. Інституційна юрисдикція центру («колективного мозку»)
розроблення стратегій та макроекономічного прогнозування розвитку
національної економіки та українського майбутнього.
4. Принципи та рівень делегування економічних повноважень
наднаціональним інституціям стосовно розвитку української економіки
(механізм делегування таких повноважень від виборців до урядової
коаліції та їх акцентування у передвиборних програмах політичних партій).
5. Рівень інвестування в освіту й науку як ключові рушії розвитку
національної економіки у майбутньому.
Відтак основними стратегічними цілями розвитку національної
економіки на засадах економічного націоналізму повинні бути:
1. Формування соціально#ринкової економіки як передумови
економічної незалежності та соціальної справедливості.
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2. Макроекономічне регулювання та збалансована бюджетна,
податкова та фінансово#банківська система.
3. Ліквідація
кланово#олігархічної
моделі
економіки
та
демонополізація.
4. Інноваційно#технологічна та структурна модернізація національного
капіталу.
5. Інтелектуалізація економіки, науково#технічний поступ, залучення
інвестицій – шлях до динамічного росту національної економіки.
6. Розвиток внутрішнього ринку, сприяння створенню нових
підприємств та приросту робочих місць. Сформувати зрозумілі та єдині
економічні правила поведінки на національному ринку, забезпечити
українцям умови для створення підприємств різних форм власності й
розмірів, які б мали можливості стати великими та ефективними, але
понад усе – гарантувати передумови їх існування і стабільність
національних грошей – ось завдання націоналістичної економічної
політики, що забезпечить економічний розвиток нації.
7. Економічна деокупація та відновлення територіальної цілісності і
соборності України.
8. Гарантування приватної економічної свободи, володіння власністю
та зростання добробуту українців.
9. Розвиток секторальної економіки на засадах преференційної
політики певних видів діяльності у промисловості, ІТ#сфері, сільському
господарстві, біо# і нано#технологіях тощо. Це створить умови для
залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, що, як наслідок, призведе
до збільшення зарплат і зменшення деструктивного торгівельного
дефіциту.
10. Пропагування формування стратегій зростання додавання
вартості до сировини, щоб продавати не сировину, а продукт вищого
технологічного укладу, що спричинить розвиток виробництва у наступні
десятиліття.
11. Надання
пріоритету
стосовно
проведення
міжнародної
економічної політики (торгівлі) на засадах симетричної залежності (між
країнами, які перебувають на одному щаблі розвитку, наприклад, Грузія,
Туреччина), на відміну від асиметричної, яка наразі склалась у відносинах
між Україною і ЄС.
Отже, український націоналізм за його прагненнями та змістом має
стати політичним і реформістським націоналізмом. У цьому контексті,
національні політичні та державні інституції, повинні взяти на себе
провідну роль у збереженні та відтворенні національної ідентичності і
поширенні національної свідомості. Тому потрібно відійти від формування
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економічного світогляду українців на основі одномірності та лінійності
інтелектуального простору. При формуванні української економічної
парадигми наші наукові зацікавлення та науково#методологічні і практичні
напрацювання можуть формувалися під різними інтелектуальними
впливами, але постійно в центрі нашої уваги та наших пропозицій
розвитку національної економіки має бути проблематика, спроектована
крізь призму україноцентризму та націєцентризму.
Можемо стверджувати, допоки сучасне українське суспільство
успішно не пройде цього свого історичного етапу, всієї ґенези
націоналізму як всесвітньо#історичного феномена, говорити про
подальший національний всебічний розвиток марно. Саме зараз Україна
перебуває на важливому етапі цього історичного шляху – світоглядного
самонаповнення націоналізмом.
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ІДЕОЛОГІЯ «ВОЛЬОВОГО» НАЦІОНАЛІЗМУ Д. ДОНЦОВА
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
У статті проаналізовано ідеологію вольового націоналізму
Д. Донцова в контексті економічної проблематики. Підкреслено, що
всякі «соціалізми», «комунізми», «матеріалізми», «анархізми» є
фактично деформацією людської свідомості та знищенням основ і
підстав для розвитку власне національної економіки. Наголошено,
що лише цілісна людина, перейнята глибокою вірою та духом
героїзму, вихована на національних традиціях, культі величного,
краси та гармонії – має постати на шлях побудови національної
держави та національної економіки.
Ключові слова: ідеологія, націоналізм, економіка, національна
держава, вольовий націоналізм.
Постать і творчий доробок визначного фундатора «чинного»
(«вольового») націоналізму Дмитра Донцова залишаються для нас
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визначальними в багатьох питаннях сучасного розвою української нації та
держави. Насамперед це пов’язано зі сторіччям національно#визвольних
змагань 1917–1921 років, причини поразки котрих, як ніхто влучно,
визначив саме Д. Донцова, а також – із черговою агресією Росії,
імперсько#більшовицьку сутність котрої, як і її зло для України, досить
чітко охарактеризував також Д. Донцов.
Варто особливо наголосити, що вольовий націоналізм Д. Донцова
став чи не найяскравішим виявом спротиву матеріялістично#
соціялістичному світогляду. Переживши свого часу особисту світоглядну
трансформацію від ідеології соціялізму до націоналістичної української
ідеології, Дмитро Донцов якраз напередодні Першої світової війни
зрозумів фатальну облудність соціялістичних гасел та ідеологем і розірвав
із цим рухом, про що докладно написав та обґрунтував свій ідейний вибір в
етапних працях цього року: «Історія однієї єресі» і «Енґельс, Маркс,
Лассаль про «неісторичні» нації». І, як засвідчує Олег Баган, у його
знаменитому виступі «Сучасне положення нації і наші завдання» ми вже
бачимо світоглядно іншого Дмитра Донцова, переконаного в тому, що
суспільством правлять яскраві ідеї, а не організовані соціяльними
інтересами маси, що національні емоції є набагато сильнішими за емоції
класові, зрештою, лише горді й волелюбні народи здобувають собі місце
під сонцем, а не понурі й потульні прохачі, що сподіваються на милостиню
від «панів життя» (у міжнародних вимірах – від імперських націй). Його
гаслом стає тверде: «Найбільше гнітять того, хто найменше вимагає!»
Для того, щоб здійснити цей світоглядний переворот у національній
ідеології українства, Д. Донцову довелося виступити критиком найбільших
авторитетів в культурі й політиці України, зокрема М. Драгоманова,
М. Старицького, І. Франка, М. Павлика, С. Єфремова, М. Грушевського,
В. Винниченка, М. Шаповала тощо. Зрозуміло, що така відвага,
інтелектуальна й моральна принциповість зробили його ізгоєм в
українських політичних середовищах, викликали зворотну хвилю критики
з різних таборів, яка, до речі, «відлунюється» ще й до сьогодні в
українській академічній науці й популярній публіцистиці тим, що низка
дослідників, спекулюючи на авторитетності в культурній свідомості нації
названих постатей, систематично представляє Д. Донцова таким собі
«зухвалим критиканом», «злісним публіцистом», «вузько тенденційним
автором», не пояснюючи історичний й світоглядний контекст його
полемічних виступів. Тож заради об’єктивности треба нині пояснити, що
Д. Донцов
мусив
організувати
системну
критику
принципів
позитивістсько#ліберального
та
матеріялістично#соціялістичного
покоління українських політичних та культурницьких ідеологів, щоб
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прокласти шлях новій генерації діячів для якісно іншого ідейного розвитку
нації, розвитку її на засадах вольового націоналізму [1, с. 8].
Доктринальне спрямування ідеології вольового націоналізму Д. Донцова
(ґрунтоване на принципах «Найбільше гнітять того, хто найменше
вимагає!», «Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку
народу#володаря!» тощо) не лише давало відсіч матеріялістично#
соціялістичному світогляду, але й насамперед – забезпечувало
можливість українській нації усвідомити власний політичний,
державницький і економічний потенціал.
Ідеалом
державного
ладу
Д. Донцов
вважав
«селянську
дрібнобуржуазну республіку». Згідно з його переконаннями – це було
єдине, що могло врятувати Україну від російського комунізму, який
«оперує лише з рабами» й прагне «запанувати над масою, що, пріч
шлункових інтересів і демагогічних кличів нічого не розуміє».
Запропонована ним селянська демократія була не демократією
пацифізму, егалітаризму, антимілітаризму, охлократії, «шлункового»
соціалізму і класової боротьби...», а «демократією праці, ієрархії,
суспільної солідарності, обов’язку і міцного поступу». Це була демократія
«самодисципліни»,
«вищих
ідей»,
«продукції»,
«свободи
й
самодіяльності», яка визнає рівність у конкурентній боротьбі за життя.
Водночас ідеалом суспільного устрою й селянської демократії для Дмитра
Донцова була Північна Америка. Мислитель вважав, що «боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема [...] Життя признає її
тому, хто висловиться більшою силою, моральною і фізичною», а відтак,
на його переконання, ту силу можливо здобути лише тоді, коли нація
здобуде новий дух і нову ідеологію. І це означатиме перемогу, в іншому
випадку нація приречена на загибель. Д. Донцов наполягав на
необхідності відкинути теорію «аполітично#культурно#сантиментального
українства й намітити ясну програму української політики, оперту на
аналізі природи національних рухів, національних відносин в Росії і вільну
від таких впливів чужих концепцій, котрі небажані нам і не відповідають
нашим потребам. Українство потребує нової орієнтації! Коли воно не
хоче, розуміється, зістати навіки російським провансальством» [2, с. 18].
Д. Донцов у праці «Націоналізм», зокрема в розділі «Дегенерація
провансальства», застерігає від скочування до плебейсько#наївного
матеріялізму, атомізації поняття нації, заперечення боротьби, ролі
вольового чинника в історії та зрештою – самого інстинкту життя, на
котрому тримається сила та перемога націй [3, с. 111].
Д. Донцов одним із перших в Україні початку XX століття збагнув
головну проблему національного резистансу: український етнос, не маючи
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особливих союзників у геополітичному та цивілізаційному вимірах, не
маючи державницької традиції, будучи ослабленим культурно через
столітні утиски, міг розраховувати лише на одне для історичного успіху –
на кардинальну перебудову національної психіки, на виплекання нового
активізму та волюнтаризму. Він поставив перед собою й однодумцями
стратегічне завдання: переорієнтувати вітальні устремління українців, цих
«вічних землеробів» і слуг чужих імперій, вирвати їх зі стану
екстенсивного руху наосліп і надихнути філософією романтичного пориву.
Цій проблематиці присвячені його есеї «До міст», «За землю і море»,
«Сансара», «Дух американізму», які переповнені настроями
екзистенційного оптимізму, спрямовані на формування експансивного
світогляду нації [4, с. 8]. Так, у роботі «Дух американізму» Д. Донцов
вслід за А. де Токвілем зіставляє національні особливості американців і
росіян. Якщо перші борються зазвичай з перешкодами, створеними
природою, то для росіян чи не найголовнішим є боротьба проти людей і
цивілізації. Якщо для американців визначальним пріоритетом є свобода,
то для останніх – рабство [5, с. 275]. Своїм індивідуалізмом і
приватновласницькою сутністю українці є надзвичайно близькими до
американців. Проте так склалося, що вже майже тисячоліття Україна
потерпає від ординської Москви [6]. Визволитися з цих ординських пут і
збудувати власну повноцінну державу з повноцінною економікою
можливо, насамперед, слідуючи настановам вольового націоналізму
Д. Донцова.
Системний виклад націоналістичних ідей Донцова міститься саме в
його головній праці «Націоналізм». У цій книзі, зокрема в розділі
«Чинний націоналізм», викладено суть і логічні сходини утвердження
«вольового націоналізму» – вимоги впровадження нової національної
ідеї (зміцнення волі нації до експансії, жадобу панувань і підкорення
всього чужого – як мети, боротьби – як засобу); прагнення боротьби й
усвідомлення її неминучості; виховання духу романтики, релігійного
панування, містичного пориву, ірраціоналізму, яким має бути перейнята
національна ідея; формування ідеології непримиренності, фанатизму,
брутальності та аморальності, що беруть до уваги лише інтереси
спільноти (нації), що дає національній ідеї вибухову силу в історії;
утвердження права сильних націй організовувати й вести інші народи для
зміцнення й розвитку людської цивілізації; опора на ініціативну меншість,
що вживає творче насильство для суспільного поступу. «Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема, – писав Д. Донцов,
– життя признає її тому, хто викажеться більшою силою, моральною і
фізичною. Ту силу можемо ми здобути лише тоді, коли переймемося новим
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духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема: або перемогти,
або згинути» [7, с. 247, 248].
Роль та значення вольового націоналізму Д. Донцова треба розуміти
насамперед в духовному сенсі. Так, на думку О. Сича, сучасні українські
націоналісти перебувають у спільній із діячами революційної ОУН
світоглядній парадигмі. Проте це не означає, що відповіді на всі нинішні
виклики вже сформульовані у відповідних цитатах із праць Д. Донцова,
Є. Коновальця, С. Бандери, С. Ленкавського, Я. Стецька чи інших
ідеологів і провідників націоналістичного руху. Їх наслідування має
здійснюватися не за буквою їхніх писань, а за духом їхнього ставлення до
актуальних викликів. Нині Україна стоїть перед викликами: а) втрати
державності; б) втрати цілісності держави; в) втрати національних основ
держави. А тому, наслідуючи націоналістів ХХ століття за духом, а не за
цитатами їхніх писань, сучасні українські націоналісти мали б дати на них
такі ж прості за формою, але глибоко виважені за суттю відповіді.
Національну спільноту завжди мобілізує небезпека й виклики. В такий час
цілком органічно на її чолі стають ті, хто зуміє віднайти на них прості й
зрозумілі відповіді. Формуючи їх в цей переломний і вкрай відповідальний
для долі української державності час, треба уникати політтехнологічного й
спрямованого на сьогочасну політичну вигоду популізму, але тверезо й
глибокоаналітично зважувати наявні ресурси нації, держави й
націоналістичного руху. А для цього варто керуватися засадничим
націоналістичним принципом, що національна держава є самоцінністю, а
не полем безвідповідальної політичної гри для задоволення
вузькогрупових чи персональних егоїстичних інтересів [8]. Адже
Д. Донцов розглядав націю, ототожнюючи її з етносом як біологічним
утворенням, як формацію, скріплену єдністю крові, походження,
генофонду. У цій єдності право національної суспільності вище від права
одиниці. Особи мають коритися суспільності, бути жертовними,
відмовлятися від свого добробуту в ім’я суспільності.
О. Баган, підсумовуючи провідні ідеї донцовської ідеології, визначив
наступні її принципи:
1. Кардинальне заперечення провансальства – народництва,
позитивізму – пацифізму ХІХ ст., на що до нього не зважувався ніхто.
2. Орієнтація на ідейно#психологічні засади Західної Європи, «дух
Окциденту».
3. Орієнтація на власні сили, дух безкомпромісності, войовничості.
4. Пробудження великої національної гідності, звертання до героїчної
давнини, постійне опертя на традицію.
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5. Ідея еліти провідників, «аристократів».
6. Внесення геополітичних розрахунків у боротьбу за самостійність,
ставлення України в центр міжнародних змагань з російським
імперіалізмом.
7. Ідея організації ордену.
8. Вироблення ідеалістично#світоглядних засад націоналізму: культ
вищого ідеалу, енергії, всього духовного у протиставленні матеріальному,
релігійності замість раціоналізму.
9. Ідея Великої України з примиренням класів і станів, вічної нації,
джерела якої випливають з праісторії.
10. Революційна тактика боротьби, містика великого національного
повстання, «нової Гайдамаччини» (звідси тактика ОУН «перманентної
революції», плани всенаціонального повстання у 1930#ті роки) [9, с. 151].
В умовах чергової московської агресії, ці засади за особливо шаленої
підтримки п’ятої колони є актуальними як ніколи.
Цілком очевидно, що ми стоїмо на порозі вирішального завершення
багатовікової національно#визвольної боротьби проти ординсько#
деспотичної, імперсько#більшовицької Москви. Перемогти у цій боротьбі
можливо знову ж таки наслідуючи заповіти Д. Донцова. Так, у праці
«Підстави нашої політики», котра стала ніби підсумком ідейно#
теоретичних дослідів Д. Донцова періоду національно#визвольних змагань
1917–1921 років, демонструючи численні помилки, непослідовності та
ідейні поразки соціалістів і демократів, до рук яких потрапила вся влада в
Україні часів революції, Д. Донцов доводить, що провина за загальну
поразку та втрату незалежності лежить саме на них, на керівниках, а не
народі, як це підступно хотіли довести ті, що віддали Україну під ніж ката
(наприклад, В. Винниченко у книзі «Відродження нації»). Не «відсталий»,
«темний» і «бездіяльний» народ, а безвольні, безпринципні, за духом
холуї й малороси, його провідники із соціал#демократичного табору, з
їхньою сліпою вірою в обіцянки соціалізму, з їхнім атеїзмом, браком
національної любові та національної гідності. Це вони гасили полум’я
націоналізму, коли воно спалахнуло в народі ненавистю до своїх
віковічних ворогів і гнобителів. Це вони переконували, що без Москви
просто перебути не можна. Це в їхній демагогії й ідейному хаосі врешті
заблукав і зневірився народ [10, с. 44, 45.]. Це й дало можливість
більшовикам підступно й підло, скориставшись ідеологічною
беззбройністю українців, захопити владу в Україні, використавши
водночас довірливих до соціалістичних гасел людей, щоб потім винищити
десятки мільйонів українців під час колективізації, голодоморів,
розв’язаних Кремлем воєн тощо [11, с. 351, 352]. Уникнути повторення
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цієї трагічної історії ми можемо, лише втілюючи в життя настанови
ідеологів українського націоналізму й зокрема Д. Донцова.
Переосмислюючи ідеологію вольового націоналізму Д. Донцова в
контексті економічної проблематики, необхідно підсумувати його ідеї щодо
того, що всякі «матеріалізми», «соціалізми», «комунізми», «анархізми»,
з їх обездуховленням, з їх плеканням плебейських, тваринних інстинктів і
злоби є фактично затуманенням людської свідомості та знищенням основ і
підстав для розвитку власне національної економіки. Не розшарпана,
здеградована від впливів індустріальної цивілізації істота – маленьке й
жалюгідне «доповнення» до технічного прогресу, а цілісна людина,
перейнята глибокою вірою та духом героїзму, вихована на національних
традиціях, культі величного, краси та гармонії має постати на шлях
побудови національної держави та національної економіки.
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the context of economic issues. It is emphasized that all kinds of «socialism»,
«communism», «materialism», «anarchism» are actually a deformation of
human consciousness and the destruction of the bases and grounds for the
development of the national economy itself. It is stressed that only a holistic
person, imbued with a deep faith and spirit of heroism, brought up in national
traditions, a cult of majesty, beauty and harmony, has to face the path of
building a national state and a national economy.
Key words: ideology, nationalism, economy, nationalstate,
volitionalnationalism.
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КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
У статті автор пропонує концептуальне бачення основ
раціонального націоналізму. Аналізуючи доктринальні засади,
історичні відмінності східноєвропейського типу націоналізмів і
сучасні постколоніальні, глобалістичні та постмодерністські
обставини, окреслює труднощі для його становлення і приходить
до висновку про двовимірний характер сприйняття націоналізму
– ірраціональний у світогляді та раціональний у програмі і дії.
Характеризуючи український раціональний націоналізм через
призму викликів в основних сферах суспільного життя, визначає
його як державницький, конструктивний, економічний та
соціально(консервативний.
Ключові слова: раціональний націоналізм, державницький
конструктивний
націоналізм,
інтеграційний
націоналізм,
економічний націоналізм, соціально(консервативний націоналізм,
ірраціоналізм, «тріада націоналізмів», глобалізація, постмодерн.
Український націоналізм сьогодні є вагомим чинником суспільно#
політичного життя. Протягом усього періоду незалежності України він
пройшов складний шлях становлення, кризового стану, трансформації
ряду партій із позасистемних у парламентські, вдосконалення програмно#
ідеологічних засад. Націоналістичний світогляд значною мірою базований
на ірраціональних засадах, містить в собі глибоке емоційне навантаження,
володіє великою притягальною силою, а отже, й відповідним
державницьким конструктивним потенціалом. В той же час над ним
тяжіють негативні пропагандистські стереотипи, вибудувані в
попередньому історичному періоді сусідніми державами, що колонізували
різні частини України, і перш за все російсько#совєтською пропагандою.
Не позбавлений він і власних стереотипів, сформованих умовами
бездержавного існування нації та розвитку націоналізму на цьому
історичному етапі. Це часто дає грунт для політичних опонентів
звинувачувати націоналістичний рух в неконструктивізмі й заперечувати
саму доцільність його існування у політичному просторі сучасного
українського суспільства. З огляду на це актуальним постає питання
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дослідження
раціональних,
конструктивно#державницьких
основ
сучасного націоналізму.
Отож, об’єктом цього дослідження є сучасний український
націоналізм, а предметом раціональні, конструктивно#державницькі
засади його світогляду та програмного забезпечення.
Сьогодні в українській науці не бракує наукових робіт з історії
українського націоналізму. Значно меншою є їхня кількість у політичних
науках, для яких він інерційно залишається переважно табуйованою
темою. Найбільш системно існуючі теорії нації та націоналізму в
однойменній роботі опрацював Г. Касьянов. Аналізу сучасного стану
українського націоналізму присвячені дослідження В. Кулика, В. Панчен#
ка, кандидатська дисертація Е. Андрющенка, в якій подано і розгорнутий
аналіз бібліографії проблеми [1, с. 11–17]. Добрим науковим
майданчиком для активізації досліджень на вказану тему стала постійно
діюча наукова конференція «Ідеологія українського націоналізму на
сучасному етапі розбудови Української держави». В її рамках побачили
світ наукові статті C. Адамовича, В. Алтухова, В. Бусленка, Б. Галайка, В.
Труша, В. Рога, І. Кононова, М. Молочка, Б. Паски. В умовах революції
Гідності були започатковані «Бандерівські читання», які з часом набрали
щорічного характеру. Під час їх проведення різні аспекти сучасного
українського націоналізму аналізували І. Загребельний, А. Іллєнко,
Ю. Михальчишин, В. Нечеса. Ряд праць на вказану тему опублікував
також автор статті.
В той же час більшість цих робіт характеризує сентиментальна
залежність від ідеологічно#програмових засад традиційного українського
націоналізму,
відсутнє
моделювання
сучасного
раціонально#
конструктивного впливу націоналістичного руху на процес державного
будівництва. Аналізуючи проблемні зони сучасного українського
націоналізму, І. Кононов вживає для цього термін «ретроорієнтація» [2,
с. 142]. А тому завданням цієї статті є окреслення концептуальних засад
раціонального націоналізму і виявлення обставин, які сповільнюють його
становлення.
Під концепцією раціонального націоналізму розуміємо такий спосіб
розуміння і тлумачення цього явища та систему поглядів на нього, які
базуються на розумово вивіреному, практичному і доцільному
використанню його суспільного потенціалу. При цьому під націоналізмом
вбачаємо організований суспільно#політичний рух, центральною
категорією ідеологічно#програмових засад якого виступає нація.
Даючи загальне визначення націоналізмові, класик його європейських
досліджень Е. Сміт відзначає: «Націоналізм – це ідеологія, яка ставить у
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центрі своїх інтересів націю і прагне сприяти її розвитку» [3, с. 16].
Подібне визначення задовго до нього сформулював також один з ідеологів
ОУН С. Ленкавський: «Націоналізм – це діяння і мислення в інтересах
нації» [4, с. 149].
Загалом раціональне трактування націоналізму видається достатньо
складним завданням, оскільки його світоглядна база передбачає значний
чуттєво#ірраціональний компонент, адже розуміння нації та її ідентичності
пов’язане зі світом культури, релігії, духовності, символів, традицій,
героїчної історії, мітів про спільне походження тощо. Недаремно Е. Сміт
трактує націоналізм як «систему вірувань» і навіть вважає його «формою
культури та різновидом релігії». В той же час, уточнюючи його загальне
визначення, дослідник формулює завдання, які ставить перед собою будь#
який націоналізм. Окрім збереження національної ідентичності до їх
переліку він відносить також національну автономію та національну
єдність [3, с. 30]. Звісно, що для їхнього досягнення в реальному
суспільно#політичному
житті
вимагається
цілком
предметний
раціональний підхід. А тому націоналізм слід збалансовано сприймати у
двох вимірах – ірраціонально#світоглядному та раціонально#
програмовому.
Додаткову складність раціонального трактування саме українського
націоналізму викликає той факт, що, за класифікацією Г. Кона
український націоналізм належить до східноєвропейського типу. На
відміну від західноєвропейських, такі націоналізми формувалися в умовах
відсутності власної держави, у протистоянні із чужими державними
утвореннями та знаходили свій вияв передусім у сфері культури. А тому й
відрізняються від них етнокультурною спрямованістю, емоційністю та
ірраціоналізмом. «Націоналізм на Заході поставав у зусиллях побудувати
націю з огляду на політичну реальність та боротьбу сучасності без занадто
емоційного ставлення до минулого; націоналісти Центральної та Східної
Європи часто створювали ідеальну батьківщину з міфів минулого та мрій
майбутнього – пов’язану тісно з минулим і позбавлену будь#яких прямих
зв’язків з сучасністю – зі сподіванням, що вона колись стане політичною
реальністю», – підсумовував Г. Кон [5, с. 632].
Очевидно, що в сучасних умовах для українського націоналізму, як і
для інших східноєвропейських націоналізмів, умови змінилися. Нації, які
вони представляють, мають змогу розвиватися у власних державних
утвореннях, а отже, й самі націоналізми мали б проходити процес
трансформації у напрямку раціоналізації світоглядно#програмових основ
за зразком своїх західноєвропейських «братів». Що стосується України,
то член#кореспондент Національної академії наук М. Михальченко
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відзначає актуальну потребу в існуванні масових партій з ідеологією
раціонального націоналізму [6, с. 106].
В той же час цей процес не є однозначним і для цього також є ряд
підстав. Перш за все, після розпаду СССР і т. зв. «соціалістичного
табору» в Центрально#Східній Європі з’явилося біля двадцяти нових
держав. Кожна із них постала перед завданням ліквідації залишків
окупаційного політичного режиму та відновлення органічно притаманного
способу національного життя й організації державно#політичної системи.
Звісно, що в процесі його реалізації вони зіткнулися із намаганням
колишніх метрополій (перш за все Росії та Сербії) і їх національних
меншин у цих державах зберегти свої впливи. Найбільш гострим
інструментом такого зіткнення стали націоналізми. Р. Брубейкер називає
цей процес боротьбою тріади націоналізмів, маючи на увазі націоналізми
нових держав, колишніх метрополій та їх національних меншин. Вчений
цілком закономірно відзначає, що найнебезпечнішими ці зіткнення є між
націоналізмами країн#спадкоємиць СССР, в т. ч. й України, та
вітчизняним націоналізмом Росії [7, с. 154]. Націоналізми держав «Нової
Європи» він називає «націоналізаційними» й це влучно відображає їхню
сутність через призму реалізації ними тих трьох завдань, якими їх питомо
наділяє Е. Сміт, а зокрема й захисту національної ідентичності.
Закономірно, що це знову занурює східноєвропейські націоналізми у світ
культурно#духовних цінностей і стримує процес їх «раціоналізації».
Іншим викликом для процесу «раціоналізації» східноєвропейських
націоналізмів, а зокрема й українського, є глобалізація, яка,
стандартизуючи світові системи і технології комунікацій, піддає
нівелюванню все, що пов’язане з нацією – кордони національних держав,
їхню політичну та економічну суверенність, культурну самобутність. Такі
загрози мобілізують націоналізми на захист ідентичності своїх націй, а
тому залежно від інтенсифікації глобалізаційних процесів зростає їхня
роль у суспільно#політичному житті держав. І, як показує сучасна
політична практика, не тільки «нової», але й «старої» Європи.
Відбувається ренесанс націоналізму і він має цілком закономірний
характер. Адже, як зазначає Е. Сміт, націоналізм має «унікальну здатність
дотягуватися до фундаментальних народних потреб і сподівань» [8, с. 209].
Широка підтримка серед населення країн Європи сучасних правих рухів –
це найкраща відповідь апологетам ідеї «відмирання націй».
Одночасно глобалізація мимоволі посилює націоналізм, даючи йому в
руки ту зброю, якою володіє сама, а отже, допомагає відточувати
інструменти захисту нації. Адже, як і будь#яка інша зброя, сучасні
технології і засоби світової комунікації можуть бути використанні як на
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ураження, так і на захист. Перефразовуючи відомий вислів, відбувається
боротьба за життя чи смерть націй, і в ній націоналізми просто вимушені
«раціоналізувати» інструменти свого суспільно#політичного впливу.
Недаремно вчені схильні націоналізм відносити до рушійних сил
альтерглобалізму – руху, який виступає не проти глобалізації, але за
альтернативну глобалізацію [9, с. 117] .
До слова кажучи, Е. Сміт демонструє скептичне ставлення до
перспектив появи єдиної глобальної культури: «Справжня глобальна
культура плинна, повсюдна, безформна й історично неглибока, вона
позбавлена будь#якого відчуття розвитку поза виконуваним теперішнім і
ворожа до ідеї “коренів”». Натомість науковець оптимістично стверджує,
що «нація і націоналізм надають реальне соціокультурне обрамлення для
модерного світопорядку» [8, с. 41, 220].
Неоднозначними для «раціоналізації» націоналізму є й ті
характеристики сучасного періоду суспільного розвитку, які загалом
позначують терміном постмодерну. Його етимологія походить від
суперечливого словосполучення «пост» (після) та «модо» (саме зараз), а
трактування є достатньо розмитим: сприймається як антитеза модернові.
Натомість модерном називають літературний, філософський та історичний
період, що існував приблизно від 1890#х до 1950#х років і
характеризувався
домінуванням
логічного,
раціонального
та
детермінованого підходів до пояснення реальної дійсності. Вважається, що
найвидатнішими мислителями цієї епохи були З. Фройд та Б. Рассел, які
своєю творчістю «репрезентують панівну модерністську тенденцію:
створити всеохопну надісторичну та універсальну систему знань» [10,
с. 269, 327].
Постмодерн
вважають
«близнюком»
глобалізації
і
він
характеризується як світ хаосу, невизначеності, ідейної та ціннісної
дезорієнтації, відсутності встановлених правил, канонів, закономірностей
тощо. Його загальною тенденцією є відхід від ідей і цінностей попередньої
доби, оскільки, як зазначає О. Апостол, «ідеологічні проекти кращого
майбутнього, вибудувані на духовно#культурному арсеналі модерну, вже
не життєздатні». Якщо доба модерну була домінуванням раціонального
підходу, то атмосфера постмодерну просякнута ірраціональністю. Інститут
держави як головної ознаки стабільного і впорядкованого суспільства,
піддається сумніву, оскільки вона «втратила важелі впливу на громадян,
немає нічого, чим змогла б зацікавити їх, об’єднати, надихнути і
спрямувати на реалізацію державницьких ідей і цілей або запропонувати
проект кращого майбутнього, що сприяло б формуванню їхньої
ідентичності» [9, с. 211–216].
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Як і глобалізація, постмодерн кидає виклик націоналізмові й одночасно
дає йому шанс. Він заперечує ідею нації#держави та саму національну
ідентичність і цим самим раціонально мобілізує націоналізм на їхній
захист. Тим більше, що заперечуючи ідеї попереднього періоду,
постмодерн відкидає тотальну табуйованість націоналізму, породжену
пізнім модерном. Недаремно ж праві рухи Європи сьогодні демонструють
такий вибуховий сплеск активності. В той же час постмодерн своєю
атмосферою втримує націоналізм у лоні світоглядного ірраціоналізму.
Таким чином, історичні й нині існуючі обставини спонукають
східноєвропейські націоналізми, до яких належить і український
націоналізм, балансувати на межі ірраціональності та раціоналізму. В
цьому є свої переваги, оскільки перша із цих категорій володіє величезним
мобілізуючим потенціалом у сфері ідеології, а друга – таким же могутнім
потенціалом у сфері програми та націозахисної і державотворчої
практичної діяльності.
Зокрема, сучасний український націоналізм має для цього ще й
придатний історичний грунт, адже традиційний український націоналізм,
на нашу думку, успішно та ефективно поєднував світоглядний
ірраціоналізм з раціоналізмом у сфері реальної політичної боротьби. При
цьому під терміном «традиційний» найбільшою мірою вбачаємо
Організацію українських націоналістів (ОУН) та генезисно похідні від неї
структури з однойменною назвою [11]. Для його характеристики
притаманним є трактування ідеології націоналізму, яке ще в 1928 р.
запропонував С. Ленкавський: «Як система цінностей, що означує
відношення людини до чогось, що поза нею, ідеологія націоналізму є
світоглядом або релігією. Але як система, що означує відношення до світу,
існуючого потенціяльно, тобто існуючого в душах визнавців світогляду чи
релігії націоналізму, ідеологія є реальним планом перетворення існуючої
дійсности – політичною програмою. Це друга сторінка ідеології. Третьою
й останньою сторінкою ідеології є проекція свідомої волі на площину
життя – реалізація, філософічно чи психологічно санкціонованих ідей,
згідно з планами реальної програми» [4, с. 505].
Отож, С. Ленкавський в націоналізмі, як організованому суспільно#
політичному русі, чітко виділяв три компоненти. І перший із них –
ідеологію – він, подібно до Е. Сміта, наділяє ірраціональністю та
порівнює із релігією, а похідні від неї політичну програму та систему
практичних дій базує на реальній і раціональній основі. У постановах
Першого великого збору (ВЗ) ОУН 1929 р. таке бачення було влучно
сформульовано як принцип «чинного ідеалізму» [12, с. 5].
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Слід відзначити, що історія ОУН має достатньо багато прикладів
поєднання ідеалістично#ірраціональної ідеології з раціональною
програмою і практикою політичної боротьби, тобто реалізації принципу
«чинного ідеалізму». Так, наріжною ідеалістичною ідеєю національно#
визвольної стратегії ОУН було «опертя на сили власного народу». В той
же час напередодні Другої світової війни організація цілком прагматично
намагалася знайти союзника в особі Третього рейху, який на той час
об’єктивно був геополітичною потугою і європейським гегемоном, а після
її закінчення такі ж зусилля здійснювала і свої надії покладала на Захід та
США, які перебрали домінуючі позиції у світі [13, с. 26–27].
Світоглядним
антиподом
націоналізму
був
більшовицький
інтернаціоналізм, а тому ОУН з ідеологічних позицій принципово
заперечувала совєтський соціально#економічний уклад. В той же час,
прогнозуючи війну між більшовицьким СССР та нацистською
Німеччиною, а отже, й потенційну можливість скористатися нею для
відновлення Української держави, вона на своєму Другому ВЗ в 1941 р.
виробила прагматичний й економічно доцільний підхід до збереження
колгоспів на перехідному етапі її будівництва [12, с. 34; 14, с. 30].
Моделюючи форму майбутньої Української держави, ОУН у своїх
перших програмних документах демонструвала жорсткі авторитарні
тенденції і монопартійний підхід в баченні її можливої форми правління.
Так, в постановах Першого ВЗ звучить формулювання «національна
диктатура», а Другий дещо обтічно, але в тому ж дусі ставить завдання
щодо «опанування… впливами цілости суспільного життя». В той же час
після перших контактів Похідних груп ОУН з українцями Сходу України
на Третьому Надзвичайному ВЗ (НВЗ) вже звучать демократизаційні
мотиви. При цьому НВЗ константував: «Перехід до нової тактики йшов у
боротьбі й був диктований не теоретичними міркуваннями, але вимогами
самого життя» [12, с. 6, 33, 98].
Щодо змістовного наповнення концепції раціонального націоналізму,
то вважаємо, що вона повинна мати системний характер і відповідати
структурі основних сфер суспільного та галузей державного життя. Як
системоутворюючим елементом ідеології націоналізму є категорія нації,
так відповідним центральним програмним елементом концепції
раціонального націоналізму, на нашу думку, має бути категорія
національної держави. Адже, за твердженням Е. Сміта, «майже всі
націоналістичні рухи мають на меті або об’єднання держави, або її
відродження» [3, с. 73], а тому в доктрині націоналізму власна
національна держава є політичним ідеалом і головним інструментом
захисту інтересів нації. Відповідно, головною і синонімічною
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характеристикою
раціонального
націоналізму має
бути
його
державницький характер.
Перефразовуючи популярний серед українських націоналістів доби
ОУН вислів «все те добре, що добре для блага, сили й розвитку моє нації;
все те зле, що цю силу й розвиток послаблює» [15, с. 120], головною
програмною заповіддю раціонального націоналізму мало б бути: «Добре
все те, що на користь національної держави й погане все те, що їй
шкодить».
Логічно взаємопов’язаним із державницькою характеристикою
раціонального націоналізму є його конструктивізм. Сама етимологія слова
вказує на творчу, будівничу сутність тої інституції, щодо якої його
вживають. Для чіткішого й повнішого розуміння цього терміна добре
пасує визначення «раціональної доцільності», яким на початку ХХ ст.
окреслювали естетичний напрямок конструктивізму.
Цілком очевидним і логічним є те, що в умовах існування власної
національної держави націоналізм мав би докладати зусиль задля її
розвитку і свої практичні політичні дії підпорядковувати його потребам за
принципом раціональної доцільності. Недаремно ж ряд типологій
націоналізму побудовані за критерієм державного чи бездержавного
існування нації й залежно від цього мають руйнівний чи конструктивний
характер – в одному випадку вони є антиколоніальні, сепаратистські,
іредентистські, і спрямовують свій руїнницький потенціал проти держави#
поневолювача, а в іншому, – досягнувши мети щодо створення власної
держави, стають конструктивними й інтеграційними [16, с. 184#207].
Хоча націоналізм, а особливо східноєвропейського типу, значною
мірою сконцентрований на культурній проблематиці, але він нею не
обмежується і в умовах державного існування нації своєю дією охоплює
всі сфери суспільного життя. А тому в характеристиці раціонального
націоналізму мають бути присутні його ідентифікаційні означення
принаймні в цих головних сферах – політичній, соціально#економічній та
культурно#духовній. Щоправда кожен націоналізм є настільки
індивідуально#специфічним явищем, що ряд вчених схильні заперечувати
можливість всі емпіричні дані про них увібгати в якісь узагальнюючі
класифікаційні характеристики. З цього приводу Г. Касьянов зазначає, що
«націоналізм надто рухливе, багатоаспектне явище
і прагнення
зафіксувати, “вхопити” його формальні й суттєві ознаки здебільшого
виглядатиме як метафізика чи схоластичні вправи» [16, с. 208]. А тому,
даючи означення раціональному націоналізмові у названих сферах,
більшою мірою концентруємося на особливостях та умовах існування
українського націоналізму.
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Вважаємо, що в політичній сфері український раціональний
націоналізм мав би позиціонуватися як інтеграційний. І. Кононов
проблему консолідації населення України відносить до однієї із чотирьох
проблемних зон сучасного українського націоналізму [2, с. 141#142]. Для
її існування є ряд підстав, а особливо та, що різні частини сучасного
українського суспільства історично формувалися в значно відмінних
умовах. Століття їх перебування у складі Австро#Угорської та Російської
імперій сформували між ними настільки великі цивілізаційні і культурно#
ментальні відмінності, що відомий американський політолог С. Гантінгтон
навіть ставить нашу країну на лінію цивілізаційного розлому, яка
потенційно може її розділити на «уніатський націоналістичний
україномовний захід і православний російськомовний схід» [17, с. 166,
194].
Навіть у наведеній цитаті науковця хай і не прямо, але присутня та
упередженість до українського націоналізму, і зведення його до ролі
дестабілізуючого фактора, якою часто маніпулюють в українському
суспільстві. Вважаємо, що вона базована на антинаціоналістичних
стереотипах, які свого часу були сформовані совєтською пропагандою й
інерційно дотепер присутні у його суспільній свідомості. Авторові
довелося зіткнутися з цим фактом, перебуваючи у складі українського
Уряду. В ході політичних дискусій від опонентів із ліберальних позицій
доводилося чути дискримінаційні аргументи, що націоналіст за
визначенням не може працювати у ньому [18, с. 106#109].
Цей виклик спонукає український націоналізм програмно формувати
таку інтеграційну відповідь в етнополітичній сфері, яка б одночасно
забезпечувала повноцінний розвиток титульної української нації і умови
культурного самовираження для етнічних меншин. Адже націоналістичний
політичний ідеал національної держави вимагає конструювання
максимально виважених і врегульованих етнонаціональних відносин.
Щоправда, на цьому шляху перед сучасним українським націоналізмом
постає ряд проблем, які, з одного боку, носять актуальний суспільний
характер, а з іншого – вирішення яких залежать від подолання ним
власних стереотипів. До найважливіших із них у цій сфері слід віднести
питання становлення політичної нації як сукупності всіх громадян держави
незалежно від національної приналежності. На нашу думку, українська
націоналістична доктрина, замість категоричного заперечення самої
категорії політичної нації, мала б виробити її націоналістичне
трактування, поклавши в його основу наявність українського етнічного
ядра у процесі її формування та вимогу лояльності всіх етнічних меншин і
корінних народів до Української держави.
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Економічна складова до недавнього часу була традиційно недооцінена в
доктрині українського націоналізму. Цілком зрозуміло, чому вона не
набула належного розвитку в ідеологічно#програмових засадах ОУН, що
перебувала на етапі бездержавного існування нації. В цих умовах її
головні зусилля були сконцентровані на вироблення стратегії і тактики
національного визволення. Натомість контури майбутнього державного
устрою мали теоретично#концептуальний характер, і їх деталізація
відкладалася до часу здобуття незалежності. Зрештою, вони інакшими і не
могли бути без практики реального державного будівництва.
Після відновлення Української держави в 1991 р. стан опрацювання
цієї проблеми в ідеологічно#програмових засадах націоналістичних
організацій продовжувався залишатися недостатнім. Зазвичай їх
представники не стільки намагалися самостійно сформулювати відповіді
на актуальні соціально#економічні проблеми, скільки шукали їх у
напрацюваннях своїх попередників. А нечисленні теоретичні розробки
хибували залежністю від домінуючих ліберальних та соціал#
демократичних доктрин. З одного боку їх привнесли в сучасний
український націоналістичний рух еміграційні гілки ОУН, які з
проголошенням незалежності України перенесли свою діяльність із країн
Заходу на рідні землі і почали творити мережу громадських та політичних
структур. А з іншого, місцеві націоналістичні організації, які з’явилися в
Україні незалежно від їхнього впливу, під ще свіжим враженням негативів
планово#адміністративної економіки уникали ідей щодо регулюючого
впливу держави на економічні процеси в суспільстві. Як підсумовує з
цього приводу В. Панченко: «Висуваючи гасло націоналізму у всіх сферах
життя, представники двох течій ОУН та місцевих націоналістичних
об’єднань були досить далекими від націоналізму в економіці та
економічного націоналізму зокрема» [19, с. 95].
В той же час світова теорія і практика вказували, що економіка є
невід’ємною і важливою складовою націоналістичних програм, а застосу#
вання принципів економічного націоналізму притаманне найуспішнішим
економікам світу. Так, Е. Сміт до головних складових ідентичності нації,
яка є епіцентром уваги і дії націоналізму, відносить економіку. Спільна
економіка – це те що відрізняє націю від етносу [3, с. 20].
Всім відомі економічні успіхи країн Східної Азії. В той же час відомо,
наскільки їхній світогляд є етноцентричним і якого масового поширення в
цих країнах набув націоналізм. «Азійський натиск» в 1950#х
започаткувала Японія, після неї процес економічного зростання
поширився на чотирьох «азійських тигрів»: Гонконг, Тайвань, Південну
Корею і Сингапур, а потім естафету підхопили Китай, Малайзія, Таїланд,
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Індонезія, згодом до них долучилися Філіппіни, Індія, В’єтнам [17, с. 119].
Аналізуючи ці процеси відомий американський політолог З. Бжезінський
зауважує, що нинішній економічний успіх Азії не має аналогів в історії
людського розвитку. Якщо в середині ХХ ст. вся Східна Азія, включаючи
Японію, додавала всього 4% до світового ВНП, а Північна Америка 35#
40%, то вже на середину 90#х років ХХ ст. їхні позиції зрівнялися на
позначці 25%. Вчений передбачає, що в недалекому часі за цими
показниками Азія випередить Європу і Північну Америку [20, с. 153]. У
зв’язку з цим провідні фахівці світ#системного аналізу пророкують
зміщення геополітичного центру впливу в цей регіон. «Економічна
могутність стрімко переміщається до Східної Азії, а за нею йдуть слідом
військова потужність і політична влада», – зазначає інший відомий
американський політолог С. Гантінгтон [17, с. 91]. Обоє дослідників
солідарні в тому, що націоналізм у країнах Азії набув масового характеру і
є світоглядним підґрунтям економічних успіхів. «Азія сьогодні – це місце
найбільшої у світі концентрації недавно пробудженого масового
націоналізму», – відзначає З. Бжезінський [20, с. 153].
Отож вважаємо, що раціональний націоналізм слід також характери#
зувати як націоналізм економічний. Політика економічного націоналізму
мала б формувати економічний фундамент незалежної національної
держави, що є головним інструментом захисту, самоствердження і
розвитку нації. Реальна державна незалежність немислима без
незалежної економічної політики, яка передбачає механізми регулюючого
впливу держави, протекціонізму та імпортозаміщення. Тим більше в
умовах глобалізації, яку у власних інтересах ефективно використовують
економічно розвинуті держави світу і транснаціональні компанії.
Без політики економічного націоналізму неможливим є повноцінний
соціальний захист нації і припинення процесів її фізичного вимирання та
збереження національної ідентичності. А тому вона є підґрунтям для
реалізації ідей соціально#консервативного націоналізму, підстави
існування і зміст якого автор відобразив у іншій науковій розвідці [21]. Як
і економічний націоналізм, він є ще однією гранню та характеристикою
раціонального націоналізму, але вже у соціальній та культурно#духовній
сферах.
Отож, під концепцією раціонального націоналізму слід розуміти такий
спосіб його трактування і систему поглядів на нього, які базуються на
розумово вивіреному, практичному і доцільному використанню його
суспільного потенціалу.
В той же час аналіз доктринальних засад націоналізму вказує, що
світоглядна база націоналізму значною мірою базується на ірраціоналізмі,
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й це особливо характеризує східноєвропейські націоналізми, до категорії
яких також належить український націоналізм.
Однак реалізація націоналізмом головних завдань на шляху досягнення
національної державності, збереження національної єдності та
ідентичності вимагає раціонального підходу. А тому націоналізм слід
збалансовано сприймати в ірраціонально#світоглядному та раціонально#
програмовому вимірах.
В умовах відновлення національної державності східноєвропейські
націоналізми за зразком західноєвропейських постали перед вимогою
раціоналізації своїх ідеологічно#програмових засад. В той же час ряд
обставин, а зокрема труднощі постколоніального дистанціювання від
метрополій, глобалізаційні процеси, постмодерний характер сучасної доби
ускладнюють його реалізацію і додатково спонукають їх балансувати на
межі світоглядної ірраціональності та програмного раціоналізму. В той
же час ці обставини формують і виклики, які стимулюють раціоналізацію
націоналізмів у площині практичної політичної діяльності.
Сучасний український націоналізм в умовах існування української
державності для раціоналізації своєї діяльності має придатний історичний
ґрунт, оскільки принцип «чинного ідеалізму» у практиці ОУН дозволяв
успішно та ефективно поєднувати світоглядний ірраціоналізм з
раціоналізмом у сфері політичної боротьби.
Центральним програмним елементом концепції раціонального
націоналізму є наявність національної держави як політичного ідеалу
націоналізму і головного інструменту захисту інтересів нації. Відповідно,
його основною ознакою є державницький характер.
Логічно
взаємопов’язаним із державницькою характеристикою раціонального
націоналізму є його конструктивізм.
Змістовне наповнення концепції українського раціонального
націоналізму має системний характер, відповідає структурі основних сфер
суспільного життя і випливає з головних викликів у кожній із них. У
політичній сфері він носить характер інтеграційного, в економічні –
позиціонується як економічний націоналізм, а в соціальній та культурно#
духовній є соціально#консервативним.
Підсумовуючи, український раціональний націоналізм слід розуміти як
націоналізм державницький, конструктивний, економічний та соціально#
консервативний.
Оскільки у статті йдеться про деякі аспекти подолання власних
стереотипів націоналізму, породжених періодом бездержавного існування
нації, то цим самим вона відкриває перспективу подальших досліджень,
зокрема на теми постколоніального націоналізму та політичної нації.
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In the article the author proposes a conceptual vision of the basis of the
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Ю. БАЧИНСЬКИЙ ТА М. ВОЛОБУЄВ:
КРІЗЬ МАРКСИЗМ І АНТИКОЛОНІАЛІЗМ
ДО ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
У статті здійснено порівняння поглядів двох українських
мислителів ХІХ і ХХ ст.: Ю. Бачинського і М. Волобуєва.
Послідковано їхні погляди в контексті марксистської теорії,
антиколоніальних аргументів, та переконань, що містять ідеї
економічного націоналізму. Відзначено логічність аргументів обох
діячів, які послідовно доводили абсурдність колоніалізму та
необхідність побудови власне української самостійної економіки.
Ключові слова: Ю. Бачинський, М. Волобуєв, колоніалізм,
економічний націоналізм.
У сучасній Україні досі залишаються актуальними і не розв’язаними
питання, які ставилися вітчизняними мислителями ще століття тому.
Риторичне і філософське питання: що має отримати свою першість у
розвитку вже самостійної української республіки: економіка чи культура,
сьогодні безапеляційно вирішується на користь першої. Але навіть у
цьому питанні наша сучасна урядова система і формувачі суспільної думки
не наважуються на чітку відповідь, як і в якому напрямку необхідно
стратегічно планувати економіку? Як наслідок – перманентне
відставання, зовнішні позики та втрата більшості можливих і
перспективних ринків.
Однією з основних підвалин розвинених економік світу, яка для
Західної цивілізації є апріорною і не викликає сумнівів є економічний
націоналізм, який може набувати різних форм, у тому числі
протекціонізму, зважених рішень стосовно економічних партнерів,
обмеження видобутку ресурсів тощо. Проте, аби вибудувати чітку сучасну
стратегію українського економічного націоналізму, варто було б
усвідомлювати основні принципи української економічної теорії, які, як і в
інших колоніальних держав, зазнали впливу, як з боку «метрополії»,
прибічників імперської залежності, так і з боку сил, які декларували ідею
державної незалежності українців.
Незважаючи на те, що основні україноцентричні суспільні ідеї у другій
половині ХІХ–ХХ століть мали на меті, насамперед, набуття українцями
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автономії та/або самостійності, вони часто перепліталися із ідеєю
соціальної рівності та «справедливого» перерозподілу матеріальних благ,
яку в кінцевому рахунку майже остаточно монополізували прибічника
Карла Маркса та його наслідувачів у Європі та Росії. Класичний
марксизм, серед іншого, займав антиколоніальні позиції і це робило його
ще популярнішим серед залежних народів. Тому, нічого дивного, що одна
із перших платформ української самостійності – «Україна irredenta»
написана Ю. Бачинським з позицій марксизму та раціональних
економічних висновків. Її було написано в часи досить розвиненого
парламентаризму Австро#Угорської імперії і зроблено за основу першої
української політичної партії.
Дуже своєрідним явищем у цьому ж контексті виглядає одна з
найпомітніших економічних антиколоніальних праць першої половини ХХ
століття – стаття М.Волобуєва «До проблеми української економіки»,
адже її було написано в умовах становлення московського совєцького
тоталітаризму. Проте, автор, виходячи із сучасних йому трактувань
марксистських постулатів, дійшов висновків щодо необхідності
національного виокремлення і згуртування економіки, що дозволяє
дослідникам називати його «ідеологом економічного націоналізму» [1].
Але чи однаковими були аргументи двох «марксистів», різниця між
основними працями котрих становить майже чотири десятиліття?
Розкриття відповіді на це питання становить мету нашої розвідки,
завдання полягає у виокремленні та аналізі марксистських,
антиколоніальних та націонал#економічних аргументів вказаних
мислителів.
Марксистська теорія. Юліан Бачинський, пишучи ще наприкінці
ХІХ століття, був вільний в аргументах і висновках. Зокрема, він
аргументував необхідність змін в Австро#Угорщині нерозвиненістю
господарства українців Галичини [2, с. 7]. Він ставив під сумнів роль
капіталістичної держави, яка «обтяжує мужика» великими податками і
сприяє розвитку великого капіталу, причому не на території Галичини.
Автор брошури «Україна irredenta» доходить висновку, що
капіталістичний розвиток імперії Габсбургів призвів до того, що Галичина,
де «кулак і мужик» – основа господарства, а «хлопи і попи» # основа
народу «руського», дійшла до культурної формації наближеної за своїми
ознаками до середньовіччя [2, с. 49].
Досить критично ставиться Ю. Бачинський і до ролі релігії, вважаючи
священників винними у незнанні українцями Галичини їхніх політичних
прав та способів оборони «класових інтересів» [2, c. 55].Водночас, він
уточнював, що «попи» і самі не знали усіх економічних та соціальних
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процесів і перспектив. Своєрідним був підхід Ю. Бачинського до ролі
селянства («кулак» – то аж ніяк не негативне явище) та означення
галицької буржуазії. Адже, за його словами, серед українців у той час
утворилася лише «збуржуазніла бюрократія», тобто безгрошовий
прошарок суспільства, а «буржуазія без грошей – карикатура буржуазії!»
[2, с. 65]. Водночас, Ю. Бачинський не мав ілюзій стосовно побудови
комуністичних наддержав і, вочевидь, не бачив у цьому потреби.
Михайло Волобуєв, в силу історичних обставин, цілковито сприймав
ідею необхідності побудови комунізму в окремих республіках, які далі
мали стати спільнотою соціалістичних суспільств. Свою економічну
концепцію він розглядав саме у дусі «перманентної революції».
Економічна фразеологія теж не відрізнялася від загальноприйнятої в
СРСР: поділ на буржуазне і соціалістичне суспільство тощо. Теоретичні
основи М. Волобуєв запозичував у визнаних тогочасних ідеологів:
Й. Сталіна, Р. Люксембург, Н. Бухаріна та інших. Такий же підхід
демонстрували українські націонал#комуністи у питаннях культури, що
дозволяє відносити М.Волобуєва до цієї течії, хоч він і активно це
заперечував [3].
Антиколоніалізм. Юліан Бачинський не оперував поняттям
«колонія», але його аргументи містять факти, які належать до визначення
колоніальної залежності. Зокрема, однією з проблем Галичини він
називав залежність ринку від американського зерна, що стало наслідком
розорення селян [2, с. 8]. Тобто, «вестернізація» ринків ще тоді несла
загрозу аграрним суспільствам. Також, на думку Ю. Бачинського, серед
усіх коронних країв імперії, Галичина була найменш розвинена індустрі#
ально, а отже використовувалася як ринок для австрійських та угорських
товарів: «Не забезпечена перед єї сильними ударами, не годна розвинути у
себе свого власного великого промислу, який зрісши в силу, зміг би
виступити до боротьби на отвертім полі» [2, c. 23]. Водночас, поляки, які
теж були колонізовані, переважали українці в як на ринку, так і в
політиці, що стало причиною різноманітних негативних наслідків у ХХ ст.
Шкідливим Ю.Бачинський називає політичний централізм Австрії (під
яким можна прочитати і колоніалізм) – «тяжкі кайдани нашої економічної
неволі, се та тяжка запора на дорозі нашого культурного розвитку» [2,
с. 34]. Автор вважає, що перевага німецької промисловості над
слов’янською стане причиною розколу між цими народностями, а далі –
до розколу дійде і між українцями та поляками. Такою ж, на думку
Ю. Бачинського, буде і ситуація в Російській імперії, де переважаючий
капітал та господарство росіян і поляків відштовхують від себе селянські
господарства українців [2, c. 147]. Тобто, крізь закономірності розвитку
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ринкових відносин Ю. Бачинський доводив і логічність національно#
визвольних рухів.
М.Волобуєв через майже чотири десятиліття дуже активно
використовує
поняття
«колонія»,
вочевидь,
вважаючи,
що
антиколоніальна риторика більшовицьких вождів може свідчити на його
боці [4]. Він звернув увагу, що навіть фразеологія, яку використовують
совєцькі економісти не відповідає ідеї рівності «союзних» республік, адже
є різниця між поняттям «українське народне господарство» і «південний
район СССР» [5, с. 48]. Шукаючи початків залежності української
економіки від російської, він прослідкував процес розвертання Московою,
після Переяславської Ради, торгівельних відносин України в бік Москви і
вважав їх штучними, бо українська економіка в багатьох аспектах була
більш розвиненою, ніж московська [5, c. 51]. Тобто Москва (але спочатку
Петербург) всіляко пригнічувала і боролася з українським капіталом, як і
інші метрополії у «своїх» азійських колоніях.
М. Волобуєв навів цитату з праці історика економіки М. Слабченка
щодо ставлення Катерини ІІ до підкорення української економіки, яку не
завадить знати і сьогоднішним економістам: «…Искоренить развратное
(украинцев) мнение, по коему поставляют себя народом от здешнего
(великорусского) совсем отличным… Сии провинции, также и
Смоленскую, надлежит легчайшим способом привести к тому, чтобы они
обрусели и перестали глядеть, как волки в лесу» [5, с. 52]. М. Волобуєв
дійшов до висновку, що саме внаслідок такого підходу, а не гармонійних
конкурентних відносин, російський купець почав панувати на
українському ринку, як на провінційному ринку Російської імперії. У тому
ж контексті автор розглядав і «колонізацію» півдня України. Вона не
лише підкорила місцевий народ Російській вже імперії, а й розширила
масштаби дворянського землеволодіння, тобто укріпила владу російських
монархів взагалі.
Користуючись працею професора О. Оглобліна, М. Волобуєв
запозичив тезу про вплив Москви на занепад таких давніх українських
галузей, як поташ, продаж селітри і смольчуга. Водночас, він згадував про
типове для колоній усіх типів закриття вільного входження закордонних
товарів і концентрацію на території колонії (в данному випадку – України)
товарів лише російських фабрикантів, що супроводжувалося також
перешкодами експорту країнських товарів як на Захід, так і на Схід. А це,
крім суто економічних втрат від монополізації галузей, призвело і до
відсталості української економіки [5, с. 52]. «Торгівельно#промислові
бар'єри» сприяли лише наповненню імперської скарбниці, як від податків,
так і від штрафів за їхнє порушення [5, с. 53]. Українці, за словами
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М. Волобуєва, намагалися прибрати ці бар'єри політичними
комбінаціями, однією і «найрельєфнішою» з яких стала діяльність
І. Мазепи. Невдача його спротиву, в кінцевому рахунку, призвела до
повного занепаду інших типових українських господарських галузей ХV–
XVII ст.: скляної, сукняної, паперової та інших.
На ринку у цих галузях запанували московські товари [5, с.54]. У
ХІХ ст. українці#власники фабрик і купці (на українському ринку)
становили менше 30%, у той час, як росіяни – складали половину в обох
напрямках господарства [5, с. 56]. М. Волобуєв перегукується з
М. Міхновським щодо засилення України товарами московських
фабрикантів, причому за завищеними цінами, що установлені
протекціонізмом імперського уряду [6, c. 115]. А український хліб, що
годував більшість промислових регіонів імперії, закуповувався за
заниженими цінами.
Найголовнішою тезою праці М. Волобуєва є обгрунтування поняття
«колонія європейського типу» з усіма її ознаками, зокрема з наголосом на
тому, що у випадку автаркії (відокремлення), розвиток її продукційних сил
буде далекий від гармонійності (адже вони відхилені у бік метрополії), а
потенційні можливості не є використані [5, с. 62]. Не спростовує колоні#
альної залежності і значний розвиток української промисловості у ХІХ ст.
На думку М. Волобуєва, географічні умови призвели до реорганізації і
зростанняукраїнськогоцукроваріння, а іноземнийкапітал – вплинув на
розвиток гірничодобувної і металургійноїгалузі у ХІХ ст. [5, с. 66].
Імперський уряд, за словами М. Волобуєва, не маючи сил затримати
розвиток вказаних галузей, компенсував своє положення у текстильній та
інших галузях, що не потребували іноземного капіталу [5, с. 70].
Переходячи до конкретних проявів невизнання колоніальної
залежності в СССР, М. Волобуєв відзначив, що на з’їздах «єдиної партії»,
ставилися питання розвитку і підняття економік цілковито відсталих
держав і зовсім не зверталася увага на специфіку економіки України. Тому
автор визначав і завдання влади на етапі кінця 20#х років: не підтягувати
економіку України до рівня російської, а позбутися колоніальності:
штучних перепон розвитку продуктивних сил [7, с. 44].
Пропаганда економічного націоналізму. Юліан Бачинський
формулює дуже чітко постулат економічного націоналізму: «Справа
введеня великого промислу – се справа житя кождого народу» [2, с. 19].
Тобто, продовжуючи його думку, без ведення промислу народом – йому
загрожує смерть.
На своєму історичному етапі Ю. Бачинський бачить наслідком
колонізації неминучу автономію краю, проте він же ставить питання:
304

«Країв чи народів?.. Боротьба економічна переходить рівночасно в
боротьбу національну. Адже ту стоять проти себе і дві народности: велика
господарка – Поляки, середна – "Русини"… Сила матеріяльна по стороні
Поляків, але сила чисельна – по стороні "Русинів"… Національна
свідомість от і знайде тепер вперве серед "руських" мужиків – як взагалі
можна буде ще називати їх "мужиками" – ґрунт для себе, вона станеть ся
сильною зброєю в їх економічній боротьбі, отже і пічне сильно серед них
розвиватися» [2, с. 67].
На думку Ю. Бачинського, боротьба українського і польського
капіталів буде жорстокою й «національний антаґонізм дійде зеніту…
відживе давня історія, відгребеться з архивів давні, припавші порохом,
спомини "билих времен"» [2, с. 87]. Виходячи з того, що не лише Польща,
а й Росія тягне з України «поживні соки», Україна муситиме боротися і
проти залежності і від Росії [2, c. 94]. Така боротьба буде «страшним
часом», але «яскравим життям української буржуазії». І користуючись
своїми економічним аргументами Ю. Бачинський виробив гасло: «Україна
— для себе! – от і єї клич. Вільна, велика, незалежна, політично
самостійна Україна – одна, нероздільна від Сяну по Кавказ! – отєї стяг!»
[2, c. 165].
М. Волобуєв не прагнув цілковитої політичної незалежності, але він
доводив, що колишня колонія європейського типу мала б стати
рівноправною частиною світового господарського комплексу, а не
залежати від окремих частин світового господарства (тобто колишньої
метрополії). Він стверджував, що економіка СССР має бути не
економікою Росії, а співробітництвом різних національних економік [7,
с. 45]. Важливим моментом для М. Волобуєва є право республіки
формувати свій власний бюджет, якого так Україна і не отримала. Крім
того, українська економіка нещадно використовувалася для «допомоги»
економікам сусідніх «соціалістичних» республік, що теж мало чимало
колоніальних ознак, адже рішення про це приймалися не в Україні.
М. Волобуєв критикував тодішнє географічно#адміністративне
районування, яке недостатньо висвітлювало українську специфіку, адже
він вважав «Україну за народно#господарське ціле» [7, с. 49]. Виходячи з
ідеї світової революції, після якої всі національні господарства складуть
світове господарство, автор бачить абсурдність гегемонії Центрального
промислового краю (тобто Росії) над іншими національними
господарствами і в тому числі Росії.
Дуже показовим моментом є звинувачення М. Волобуєвим автора
проекту економічного планування СССР Александрова в російському
націоналізмі, адже той не визнавав окремішності українського народу і
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мав певного роду промонархічну риторику [7, с. 51]. У всьому цьому
читається підозра на продовження імперіалістичної політики з боку вже
Червоної Росії. Економічна несправедливість, яку автор назвав
конкуренцією, на його думку може стати причиною національної
ворожнечі між двома найбільшими економіками СССР.
Ще одним знаковим твердженням М. Волобуєва (запозиченим у
Базарова), яке цілком можна відносити і до націоналістичного дискурсу є
те, що національна економіка є «не статистичною сукупністю, а
органічною єдністю». А совєцький Держплан використовував лише
статистичний підхід, що відносило українські підприємства до залежності
від російських проектувальних установ тощо [7, с. 52]. М. Волобуєв також
помітив нелогічні факти господарського планування, що наштовхували
його на думку про схожість з російським колоніалізмом і в 1928 р. Так, в
Україні стримувалось вироблення продукції широкого вжитку,
збільшувалася залежність від обробних підприємств Росії, замість
побудови нових фабрик в Україні, крім того, СССР радше готовий був
закуповувати деякі види сировини (наприклад, бавовну) у США, аніж
дозволити її продукування в Україні [7, с. 53]. Те ж саме стосувалося і
«фаворитизування» Уральського рудного басейну, на противагу значно
багатшому Криворізькому. Тому М. Волобуєв ставить чітке питання:
«Чому всепереч господарській доцільності нові заводи будуються все ж
таки не на Україні?» [7, с. 56]. Але відповідь виявилася репресивною і
примусила автора чудової економічної праці відмовитися від своїх слів.
Підсумовуючи вищесказане, варто відзначити спільність аргументів
двох «марксистів» різних поколінь і частин України у тих питаннях, що
стосувалися негативності колоніального положення. Обидва автори
вважали, що у цьому основа антагонізму із «метрополією». Водночас,
націоналізм Ю. Бачинського будувався на ідеї раціональності розвитку
ринків, а в М. Волобуєва – на абсурдності викривлення української
економіки в бік колишньої офіційної, а в часи «совєтів» – неофіційної
метрополії. Ю. Бачинський вбачав спільність між наддніпрянськими і
наддністрянськими господарствами у їхній відсталості від господарств
пануючих народів, і вважав, що це підштовхне до єднання українців у
єдине державне утворення. М. Волобуєв статистично і оперуючи
історичними фактами доводив, що українська економіка мала свої власні
орієнтири та закономірності, але їх було зруйновано насильством і
примусом, тому виступав за врахування інтересів української економіки,
як самостійного господарства окремого народу.
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The article compares the views of two Ukrainian thinkers of the nineteenth
and twentieth centuries: Y. Bachinsky and M. Volobuev. Their views are
examined in the context of Marxist theory, anti(colonial arguments, and
beliefs that contain ideas of economic nationalism. The logic of the arguments
of both leaders was noted, which consistently proved the absurdity of
colonialism and the necessity of building a properUkrainian self(dependent
economy.
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ВАЙНА І МІР БЕЛАРУСКАЙ СЯЛЯНСКАЯ ПАРТЫІ
“ЗЯЛЁНЫ ДУБ”
Артыкул прысвечаны гісторыі змагання Беларускай сялянскай
партыі “Зялёны дуб” за незалежнасць Беларускай Народнай
Рэспублікі, аналізу партыйнага Статута, асноўных яго
артыкулаў, эканамічных, культурніцкіх, асветніцкіх праектаў.
Ключавыя словы: Беларусь, незалежнасць, сялянская партыя,
“Зялёны дуб”, Булак(Балаховіч, вайна, эканоміка.
“Беларуская сялянская партыя “Зялёнага Дуба” існавала яшчэ ў
царскі час як палесскае зямляцтва студэнцкай моладзі, народжанай на
Палессі (з 1910 года)”, # адказаў на пытанне аб часе ўзнікнення
“Зялёнага Дуба” кіраўнік арганізацыі Вячаслаў Адамовіч # атаман
Дзяргач, паклаўшы тым самым канец пакутлівым пошукам
даследчыкаў [1]. “Галоўнай яе дзейнасцю была арганізацыя сельскіх
кааператываў, збіранне песень, паданняў ды іншага, што да жыцця
Беларускага народу”, # падкрэсліў ён непалітычны першапачаткова
характар грамадскага маладзёжнага аб’яднання.
Але хутка свет выбухне Першай сусветнай вайной, Лютаўскай і
Кастрычніцкай рэвалюцыямі. Людзі не паспявалі асэнсоўваць новыя
рэаліі сацыяльнага перавароту. У Расіі, як лёд па вясне, разбуралася
старая сістэма ўлады, абуджаючы адначасова нацыянальныя і дзяржаўныя
амбіцыі народаў, даючы элітам нацыянальных рухаў вялікую надзею на
рэалізацыю сваіх нацыянальных праграм, на перамогу.
Бальшавікі, яшчэ нядаўна безапеляцыйныя ў сваім лозунгу
самавызначэння нацый, ухапіўшы ўладу таксама праявілі жорсткую волю
да захавання тэрыторыі ў межах былой імперыі. Гэтыя праграмныя
манеўры выклікалі хуткі працэс палітызацыі нацый і ўтварэння
нацыянальных палітычных партый. Нацыянальнае пытанне становіцца
сродкам для разбурэння ненавіснай улады. Уся энергія народа, стомленага
ад вайны і хаосу, скіравалася ў рэчышча барацьбы за пабудову
нацыянальнага дому, у якім простыя людзі ўжо бачылі прытулак для
безканфліктнага жыцця, што яскрава засведчыла Слуцкае паўстанне. З
пачатку 1918 года “Зялёны Дуб” выказваецца за ўтварэнне незалежнай
Беларускай Народнай Рэспублікі.
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Зялёнадубцы, як і іншыя прадстаўнікі нацыянальна#вызвольнага руху,
далі права беларусам звацца палітычнай нацыяй. Дарэчы, у гэты час
“беларус”
азначала
хутчэй
палітычную,
чым
нацыянальную
прыналежнасць. Партыя “Зялёнага Дуба” выступіла супраць тых сіл
Расіі, якая жорстка і метадычна выкаранялі беларускі нацыянальна#
культурны пачатак і выціскалі мясцовых з палітычнага і эканамічнага
ўласнага поля.
“Зялёны Дуб” выкарыстоўва ўумовы супраць стаяння вялікіх дзяржаў
для маніфестацыі нацыянальных імкнення ўутварэння асабістай
дзяржавы. Відавочныя прэтэнзіі “Зялёнага Дуба” на прадстаўніцтва сваёй
нацыі ў сістэме як палітычных саюзаў, так і ў варагуючых асяродках, якія
склаліся ў той жа час у Расіі і Еўропе.
У верасні#кастрычніку 1919 года Вячаслаў Адамовіч шырока інфармуе
грамадства аб дзейнасці зялёнадубцаў на абшарахБеларусі, акцыях,
скіраваных на знішчэнневаенных і матэрыяльных рэсурсаў новай улады.
“Пачатак (арганізацыі “Зялёны Дуб” – аўт.) бярэ з таго часу, калі
расійская армія пад ціскам нямецкіх войск пакінула беларускую
тэрыторыю. Салдаты і тыя з беларусаў, хто падлягаў прызыву, але не
пажадаў служыць ніводнаму з бакоў, арганізавалі ў лясах свае аддзелы,
якія атрымалі назву “зялёных”.
Першапачаткова гэта былі дэзерціры без пэўных планаў дзеяння, але з
пэўнай палітычнай і нацыянальнай афарбоўкай. У перыяд бальшавіцкай
акупацыі ў 1918#1919 гадах “зялёныя” праводзілі дыверсійныя акцыі. З
цягам часу беларускія дзеячы стараліся ўзяць гэты рух у свае рукі. У 1919
годзеўзнікла Беларуская сялянская партыя “Зялёны Дуб”, якая імкнулася
да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі… Партыя... стварала
аддзелы сумесна з польскім і вайскоўца місу праць бальшавікоў і іх
прыхільнікаў...” [2].
“Зялёны Дуб”, такім чынам, на прыканцы 1920#га года ўжо мае
праграму пераўтварэння беларускага грамадства ў самастойную
дзяржаву, займае пэўнае месцава ўзброенайа пазіцыі.
У кастрычніку#лістападзе структурна афармляецца Галоўны штаб
партызанскіх аддзелаў з Уладзімірам Ксяневічам (партыйны псеўданім –
Грач) на чале. 26 лістапада 1920 года прымаецца Статут Беларускай
сялянскай партыі Зялёнага Дуба” [3]. Не трэба забывацца, што сялянская
партыя “Зялёнага Дуба” # арганізацыя часу жорсткага грамадзянскага
супрацьстаяння, калі палітычныя пытанні вырашаліся шляхам адкрытых
узброеных сутычак. Адсюль # “недахоп” дэмакратыі ў арганізацыйнай
пабудове і пытаннях аб прыёме ў партыю; наданне вялікіх паўнамоцтваў
атаману і абмежаванне функцый Вялікага сходу. Усе надзённыя пытанні
адбудавання грамадства, на думку зялёнадубцаў, павінен быў вырашыць
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Устаноўчы Сойм пасля перамогі над бальшавікамі. Тым не менш шэраг
артыкулаў праграмы адлюстроўваюць погляды зялёнадубцаў на
культурные і эканамічные перспектывы.
Статут “ЗД”: Праект нацыягальнай пабудовы.
Час “ЗД” – гэта эпоха т. зв. ранняга нацыяналізму для беларусаў. І
галоўные дзеянні партыі былі скіраваны на пабудову сваёй нацыі.
“Зялёны Дуб” вылучае сялянства як самастойную палітычную сілу, на
якую кладзецца ўвесь цяжар вырашэння асноўнай задачы – вызвалення
Беларусі “ад маскоўска#бальшавіцкай навалы”. Галоўны будаўнік
далейшага лёсу дзяржавы, на думку аўтараў Статута, # сялянства ў
хаўрусе з дэмакратычнай інтэлігенцыяй. Таму Статут прадугледжвае
пэўные эканамічные прэферэнцыі для сялянства. § 30 дакумента
сведчыць пра прызнанне прыватнай уласнасці на зямлю. Зямля павінна
быць выкуплена ва ўланіка па справядлівай цане і перададзена сялянам.
Зялёнадубцы, якіе былі прадстаўнікамі розных сацыяльных слаёў ад
буйных землеўласнікаў да простых сялян, стараліся не пакрыўдзіць ні
памешчыкаў, ні вясковых гаспадароў. Тым больш, што адной з крыніц
фінансавання была дапамога памешчыкаў, якіе страцілі свае маёнткі на
савецкай тэрыторыі.
“Ні якой разніцы паміж памешчыкам і селянскім гаспадаром партыя
ня бачыць. Як першы, дык і другі павінны мець правы на зямельную
ўласнасьць у той норме, якая будзе ўстаноўленая Устаноўчым Соймам”, #
деклараваў пэўную маёмасную роўнасць Статут.
Партыя разгортвала сваю дзейнасць ва ўмовах ваеннага
супрацьстаяння з саветамі, тым не менш, каб падкрэсліць, што “ЗД” гэта
не толькі тэрорная і дыверсійная арганізацыя, але мае планы мірнай
пабудовы, яе праграма прапаноўвала і кораткатэрміновые рашэнні
зямельнага пытання:
“Увага: 1) Не чакаючы развязаньня зямельнага пытаньня Устаноўчым
Соймам, кожны павет арганізуе свой зямельны камітэт, які павінен
устанавіць часовую норму зямельнай плошчы сярод гаспадароў і тых
людзей, якія жадаюць жыць сельскай гаспадаркай.
2) Духоўныя асобы і сельскія вучыцеля маюць права атрымаць у сваю
часовую уласнасьць вучастак зямлі па часавай норме.
3)Тые гаспадары, якіе самі ня жывуць на сваёй гаспадарке, ці маюць
гаспадарку у іншым мейсцэ, трацяць права на зямельную уласнасьць”.
Апошні пункт тычыўся ў першую чаргу тых, хто трапіў на службу ў
Чырвоную армію.
Статут адлюстроўвае клопат баевікоў пра неабходную колькасць
граматных працаўнікоў, выхаваных у агульнай нацыянальнай культуры.
Дакумент шмат увагі надае пабудове нацыянальнай школы. §36 “Партыя
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“Зялёны Дуб” прынцыпова стаіць за агульнае нізшае і сярэдняе
безкаштоўнае абучэньне.
Увага: “В’усіх нізшых і сярэдніх вучылішчах дзеці абавязкова павінны
абучацца Закону Божаму”. Прыняццё гэтага пункта можна патлумачць
тым, што бацька Дзергача – палкоўнік В. Адамовіч паходзіў з сямьі
святара. Атаман Дзергач наведваў Мінскую семінарыю, з навучэнцаў якой
быў сфармаваны аддзел “ЗД”. §37 “У першы чарод павінны быць
адчынены прафэсыанальныя вучылішча і вучыцельскіе сэмінарыі дзеля
падгатоўкі кадраў прафэсыанальных працаўнікоў і вучыцеляў”. Такім
чынам зялёнадубцы спрабавалі вырашыць праблему кадраў. Увага была
нададзена і пытанням інфармацыйнай палітыкі. Па задуме “ЗД” агульна
нацыянальная прэса (за выключеннем шкоднай беларусам савецкай)
паэтапна перафарматуе простага селяніна ў грамадзяніна нацыі#
дзяржавы. Нацыянальная культура адкіне перашкоды нацыянальнай
эканоміцы, выпрацуе патрэбные стандарты. Такіе праявы нацыяналізма
аўтары Статута лічылі аб’ядноўвываючымі, фарміруючымі нацыю.
§38 засведчыў, што Беларуская Народная Рэспубліка перадусім для
беларусаў, затым для палякаў#крэсаўцаў, якіе змагаліся разам з
беларусамі “з маскоўскім ігам”. Гэта быў рэверанс у бок польскіх уладаў,
які на той момант яшче падтрымліва “ЗД” матэрыяльна. Наступны
параграф арыентаваў грамадзян на Захад, пракламаваў цеснае сяброўства
з Польшчай і Украінай.
Ворагам БНР аб’яўлялася Савецкая Расія, якім раней было царскае
самадзержавье (§ 39).
Статут разглядае пытанні дзяржаўнай уласнасці. Усе, захопленае
бальшавікамі, належала БНР. Баевікі замахнуліся і на частку залатога
фонда, які атрымалі бальшавікі ў спадчыну ад былой імперыі.
§41“Увага: Дзепутаты ад “Зялёнага Дуба” павінны падняць пытаньне
аб залатым фондзе у Беларускім Устаноўчым Сойме”. Такім чынам ваяры
пракламавалі клопат пра эканамічную моц незалежнай Беларусі. Зрабілі
гучную заяву, што не маюць намеру аддаваць сваю маёмасць і
прэтэндуюць на частку спадчыны царскай Расіі.
Статут зацверджаны двумя пячаткамі. У сярэдзіне адной з іх
падвыяваю Пагоні чэрап і скрыжаваны якосці. Гэты ўстрашальны
малюнак маглі бачыць на штандарах дывізіі “смерці” і праграмных
дакументах арміі генерала Булак#Балаховіча.
Статут мае суправаджальны запіс – свае асаблівае бласлаўленне
Вячаслава Адамовіча#старэйшага (аўтограф). На той момант ёнзай маў
пасаду Міністра ўнутраных спраўв а ўрадзе пры штабе генерала С. Булак#
Балаховіча. Па сутнасці гэтыліст В. Адамовіча – наказ «праўдзівай
нацыянальнай Беларускай сялянскай партыі, адпавядаючай ця жару
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варункаў, у якіх знаходзіцца наша Бацькаўшчына... праця гваць змаганне
далей”. Цікава, што арганізацыя заявіла пра сябе менавіта як партыя.
Такім чынам у стваральнікаў быў разлік на шматбаковую палітычную,
культурную і эканамічную дзейнасць.
Восень 1920 года # час вызначальных падзей: падрыхтоўкі і
ажыццяўлення Палескага пахода генерала Станіслава Булак#Балаховіча,
разгортвання Слуцкага фронта барацьбы за незалежную самастойную
Беларусь. Безумоўна, гэтыя падзеі супалі ў часе невыпадкова. Беларуская
палітыкі актыў нашукалі шляхі развязвання палітычных праблем унутры,
паміж нацыянальнымі сіламі, і звонку, праз кантакты з кіраўніцтвам
акупацыйных рэжімаў. Ця рпеўшыя пара зубала хоўскія сілы ўліваліся ў
слуцкія палкі, паўстанцы, якія не здабылі перамогі, # гэты ланцуг не
перарваўся. Палітыкі і вайскоўцы прыклалі ўсе намаганні, каб захаваць
баявую моц ўжо пад шатамі “Зялёнага Дуба”.
Яшчэ аддзелы Булак#Балаховіча не пераступілі тагачаснай дзяржаўнай
мяжы, а Беларускі Палітычны Камітэт, які паўстаў з мэтаю забяспечыць
палітычную і грамадскую падтрымку ваеннай акцыі генерала, звярнуўся да
зялёнадубцаў з заклікам. “ Зяленадубцы! Браты! Апошні час нашай
барацьбы прабіў. Цяпер – ці ніколі!” – пытанне гучала рубам. “Настаў
гістарычны, адпаведны час вызваленьня роднай зямелькі ад бальшавіцкай
апекі, ад з’дзеку і гвалтаў камісараў, ад таго крывавага тэрору, які
запанаваў з таго часу, як прыйшлі да нас маскоўскіе бальшавікі...(стыль і
правапіс крыніцы захаваны)”.
У адозве падкрэслівалася што “мы, Беларусы, так сама, як і іншыя
народы здатны да незалежнага жыцьця і больш ня пусцім нікога чужога
гаспадарыць на нашай зямельцы”. Аўтары зварота далі зразумець
партызанам, што высока ценяць іх баявы досвед, набытый у змаганні з
бальшавікамі “у лясох і балотах Палесься, у Барысаўскім павеце, у
Смаленшчыне і іншых мяйсцох...” [4]. Не забыліся і пра ўдзячнасць
нашчадкаў: “Каб гісторыя на сваіх страніцах залатымі літарамі
выдрукавала імя Зеленадубцаў, ратаваўшых сваю Бацькаўшчыну ад
чужынцаў і падняўшых штандар яе вольнасці і незалежнасці!”. Рупар
БПК, баявы лісток “Звястун”, рэдагаваў і выдаваў які Дзяргач, трэба
адзначыць, умела знаходзіў шляхі да розуму і сэрцаў людзей, высокімі і
пафаснымі словамі стараўся зачапіць нацыянальныя, рэлігійныя і
грамадзянскія пачуці. Бачна, што ен сам захапляўся тымі ідэямі, якімі
натхняў ваяроў.
“Хто верыць у Бога,Хто лічыць сябе беларусам і жадае шчасьця сваей
матцы – Незалежнай Беларусі,Хто хоча спакойнай працы і лепшага
жыцця,Хто проці гвалтаў над спакойнымі жыхарамі, проці крывавага
тэрору, з’дзеку чрэзвычаек і камісараў, хто проці грабежства чужога
312

дабра… Усе тыя, не трацячы ні воднай хвіліны павінны спяшацца да
Бацькі…
Хай жа па усей Беларусі прагрыміць наш кліч!”[5].
Грамадскае і палітычнае забеспячэнне Палескага пахода Булак#
Балаховіча # першая буйная палітычная акцыя БПК. Збіранне сіл
зялёнадубцаў у адзін кулак, падпарадкаванне атаманскай вольніцы і
скіраванне яе ў адно рэчышча # другі выдатны крок гэтых беларускіх
палітыкаў.
Урад пры штабе Булак#Балаховіча аб’явіў наступную палітычную
праграму: барацьба за незалежнасць БНР і скліканне ў бліжэйшы час
Устаноўчага сойму; зямельная рэформа з умовай абмежаванай зямельнай
уласнасці; пабудова беларускай дзяржаўнасці ў саюзе з Польшчай і г.д.
Нажаль, час поспеху генерала быў вельмі кароткі, перамога хутка
перайшла на другі бок. Праграмы засталіся на паперы. Але сурьезнасць
намераў засведчылі паштовыя маркі, якія паспелі надрукаваць часовыя
ўрадоўцы.
“Беларусы незадаволены падаткамі, асабліва зернем, гвалтоўнай
паланізацыяй школы, апалячваннем беларусаў, высылкаю балахоўцаў у
Расію...” # засведчылі настроі беларускага насельніцтва адпаведныя
службы .
У адносінах да “Зялёнага Дуба” аддзелы бяспекі ваяводстваў зрабілі
жорсткія высновы: “Праграма гэтай партыі змяніла свой ранейшы
накірунак, і яна стала выразным ворагам польскасці, у значнай ступені
ідэнтыфікуючы сябе з праграмай В.Ластоўскага...” [6]. Хаця баявая
дзейнасць “Зялёнага Дуба” ажыццяўлялася на тэрыторыі Савецкай
Беларусі, аднак службы бяспекі Польшчы бачылі пагрозу ў самым факце
існавання гэтай арганізацыі, што, безумоўна, мела падставы.
“Арганізацыя мае ў агульнай колькасці 48 аддзелаў па 120 чалавек у
кожным, акрамя таго існуюць 25 тэрарыстычных баявых атрадаў”, #
палохала Варшаву мясцовая адміністрацыя [7].
Як вынік сапсаваных адносінаў з Польшчай з’яўляецца ўсходні вектар
палітыкі “Зялёнага Дуба”. Кіраўніцтва спрабуе намацаць магчымыя
кропкі супрацоўніцтва з другімі палітычнымі сіламі.
З 1924 года “ЗД” ушчыльную супрацоўнічае з адной з манархічных
арганізацый “Братства Рускай праўды” (БРП). Пры гэтым палітычныя
перакананні і перавагі ў зяленадубцаў не змяніліся. Але рэлігійны
праваслаўны складнік
значна павялічыўся ў агітацыйнай і
прапагандыстскай працы. У другой палове 20–х гадоў “ЗД” страціў
былую моц і актыўнасць і выкарыстоўваўся замежнымі антысавецкімі
арганізацыямі як баявы тэрорны рэсурс.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
Розглянуто принципи на яких повинна базуватися інвестиційна
політика . Зазначено важливість спрямування інвестицій у види
діяльності зі зростаючою віддачею. Наведено приклади успішної
інвестиційної політики зарубіжних країн у процесі реформування
економіки. Визначено ключові елементи успішної інвестиційної
політики стосовно залучення прямих іноземних інвестицій.
Ключові слова: інвестиції, регіональний розвиток, промислове
виробництво, економічний націоналізм.
Вступ. Економічні реформи та необхідність модернізації економіки
України на тлі посилення кризових явищ та катастрофічного зростання
трудової міграції як довгострокової загрози економічному розвитку,
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зумовлюють необхідність прискореного реформування економіки,
створення нових високопродуктивних робочих місць та підвищення рівня
заробітної плати, забезпечення сучасного технологічного рівня
виробництва. Створення нових високопродуктивних робочих місць через
вміло спрямовані інвестиції має стати пріоритетним напрямом і рушійною
силою розвитку вітчизняних галузей економіки. Але для прискорення цих
процесів потрібні стимулюючі механізми, спрямовані на реконструкцію та
розбудову промислових підприємств, створення нових, сучасних
високотехнологічних виробництв, шляхом залучення коштів приватних
інвесторів, насамперед вітчизняних і пільгового кредитування, відповідно
до визначених державою та органами місцевого самоврядування
пріоритетів регіонального й галузевого розвитку.
Постановка проблеми. Стан української економіки характеризується
кризовими явищами, відсутністю чіткої стратегії реформ, неефективністю
багатьох ринкових і інституціональних перетворень, зростанням ВВП за
рахунок інтенсивного використання природних ресурсів та розвитку
сировинних галузей.
На регіональному рівні не сформовано інвестиційної стратегії, яка б
базувалася на принципах економічного націоналізму, що, своєю чергою
поглиблює проблему конкурентоспроможності економіки як на
національному, так і регіональному рівнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні
аспекти інвестиційної політики в процесі проведення реформування
економіки є актуальними як з погляду забезпечення сприятливих умов для
видів діяльності зі зростаючою віддачею, так і з точки зору підвищення
конкурентоспроможності та експортного потенціалу регіонів. Проблемам
інвестиційної політики, національного протекціонізму в економічній сфері
присвячені наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців.
Серед вагомих здобутків зарубіжних науковців слід виокремити
дослідження К. Дізрі, Д. Клерка, Г. Менша.
Теоретичні та прикладні питання інвестиційної політики, інноваційного
розвитку економіки присвячені праці О. Амоші [1], А. Гальчинського,
В. Гейця [2], І. Захарченка [3] та ін. Науково#прикладні засади
реформування економіки України досліджував Б. Гаврилишин [4]. В той
же час системна криза в економіці держави та девальвація національної
валюти, падіння обсягів промислового виробництва, загроза дефолту
зумовлюють необхідність проведення реформ та їх реалізацію в
найкоротші терміни.
Результати. Інвестиційна політика, що базується на принципах
економічного націоналізму, повинна бути побудована на професіоналізмі,
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компетенції та патріотизмі тих, хто її формує та реалізує. Першочергово
слід зрозуміти, що країни стають багатими тільки у випадку, якщо вони
розвивають види діяльності зі зростаючою віддачею, якими є промислове
науковоємне виробництво, на відміну від сільського господарства та
добувної промисловості, що є видами діяльності зі спадною віддачею. Як
зазначає Е. Райнерт саме домінування видів діяльності зі спадною
віддачею в країнах, що розвиваються призводить до економічної
примітивізації. Автор зазначає, що бідні країни спокушаються можливістю
вільно експортувати сільськогосподарську продукцію в Європу і США і
забувають про індустріалізацію. Проте ще жодній країні світу не вдалося
розбагатіти на поставках закордон продовольчих товарів за відсутності
власного промислового сектора [5, c.143].
Інвестиційне забезпечення промислового розвитку – ключовий
фактор успішного соціально#економічного розвитку регіону. Зовнішні
інвестиції, які сприяють доступу до нових ринків, запровадженню
високоефективних методів управління, є основним інструментом для
інтенсивного технічного та технологічного оновлення промислового
виробництва, що забезпечує підвищення рівня рентабельності та
посилення конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому так і на
міжнародному ринку. Важливість питання прискореної модернізації і,
відповідно, фінансового забезпечення створення сучасної промислової
бази економіки України зумовлено критичним зносом, як фізичним так і
моральним, основних виробничих фондів. Глобалізаційні процеси і
насамперед лібералізація зовнішньої торгівлі в Україні призвели до
деіндустріалізації, економічної примітивізації та унеможливлють розвиток
промислового
виробництва,
сприяють
неухильному
падінню
конкурентоспроможності продукції, що підтверджено сучасним станом
економіки держави.
Стратегія економічного націоналізму в інвестиційній сфері, на нашу
думку, направлена не просто на залучення інвестицій, де критерієм
виступають кількісні показники, а цілеспрямованого механізму залучення
як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій у сфери діяльності зі зростаючою
віддачею, зокрема в промисловий розвиток. Важливим аспектом при
цьому виступає експортна дисципліна, тобто стимулювання та підтримка
підприємств, що нарощують експорт продукції з високою доданою
вартістю.
Всі заходи щодо інтенсифікації та підвищення ефективності
інвестиційних процесів у промисловий сектор повинні базуватися на
розробленні гнучких механізмів регулювання інвестиційних процесів та
стимулювання зацікавленості інвесторів до тих регіонів та сфер, притік
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інвестицій в які мав би максимально позитивний вплив на промисловий
розвиток: синергетичний та мультиплікативний.
Важливим для покращення інвестиційного клімату в Україні є досвід
країн Центральної і Східної Європи стосовно залучення прямих іноземних
інвестицій. Для покращення інвестиційного клімату вони використовують
такі важелі:
1. Зниження податкового тиску;
2. Проведення митної політики з залученням різноманітних стимулів
для збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій;
3. Вдосконалення інституціонального середовища та його моніторинг
в сусідніх країнах, вивчення та застосування успішного світового досвіду;
4. Покращення інфраструктури для залучення інвестицій у певні
регіони та сфери економічної діяльності;
5. Залучення інвестицій трудових мігрантів;
6. Проведення масштабної приватизації з залученням іноземного
капіталу для розвитку науковоємних виробництв;
7. Ефективна маркетингова стратегія в сфері залучення інвестицій;
8. Використання грантових коштів Європейського Союзу на
інноваційний розвиток та проведення прикладних досліджень.
У більшості країн Центральної і Східної Європи з метою залучення
іноземного капіталу передбачено зниження ставок оподаткування прибут#
ку з одночасним зменшенням податкових пільг. Показовим є досвід
Словенії щодо використання податкової політики як стимулу для
іноземного інвестування. Країна до 2000 р. відставала від інших євро#
пейських країн за інвестиційною привабливістю домоглася вагомих
результатів в інвестиційній політиці і сьогодні посідає одне з перших місць
серед європейських країн за обсягом залучення інвестицій на душу
населення.
Найвагомішими заходами стали: зниження податку на прибутки корпо#
рацій з 40% до 29%, звільнення від сплати податків терміном на п’ять
років промислових підприємств, які мають зареєстрований капітал у сумі
5 млн. євро і отримують 60% прибутку від експорту, підприємств з капі#
талом у сумі 2,5 млн. євро, якщо вони розташовані в регіоні, де зареєстро#
ване безробіття перевищує 15%, а також підприємств з капіталом у сумі
1,5 млн. євро, які працюють у певних сегментах сфери послуг; додаткове
звільнення на п’ять років від сплати 50% податку на прибуток
підприємств, основні доходи яких зростали щорічно протягом перших
п’яти років за рахунок іноземних інвестицій в обсязі 5 млн. євро [6, c. 9].
Продумана інвестиційна політика центральноєвропейських країн
попри
прогнози
про
поглинання
національної
економіки
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транснаціональними корпораціями з метою розміщення трудомістких та
несприятливих для екології виробництв, ці країни незважаючи на
відкритість для приватизації промислового сектору і залучення іноземних
інвесторів, зуміли модернізувати та створити конкурентоспроможні
промислові підприємства, здатні до нарощування експортного потенціалу
та випуску продукції за новітніми технологіями з використанням
висококваліфікованої робочої сили. Два різні підходи та їх результатив#
ність можна простежити на прикладі залучення прямих іноземних
інвестицій в країнах Латинської Америки і європейських країн, зокрема
Чехії. Ця країна активно використовує елементи економічного націона#
лізму, який сприяє підвищенню конкурентоздатності економіки країни.
У Чехії пріоритети надаються інвестиційним проектам у галузі
виробничої діяльності в обробній промисловості з обов’язковою умовою
впровадження сучасних технологій і виробництв не нижче рівня
материнської компанії, залучення інвестицій до яких сприятиме зростанню
експортного потенціалу та випуску науковоємної продукції. Інвесторам,
які створюють або модернізують промислове виробництво та нарощують
обсяги експорту продукції переробної промисловості, надається
звільнення від податку з доходу терміном на 5 років повністю для
новостворених підприємств і часткове в разі розширення виробництва.
У країнах Латинської Америки іноземні інвестиції концентрувалися
переважно у добувній промисловості (25% загального обсягу прямих
іноземних інвестицій ) та у сфері споживання, стимулюючи її розвиток та
підтримуючи споживчий бум, у країнах Південно#Східної Азії іноземний
капітал, доповнюючи національні заощадження, становив важливий
компонент саме інвестування [7].
Країни Латинської Америки такою стратегією залучення іноземних
інвестицій поглибили сировинну складову свого експорту та сприяли
експансії на свій ринок імпортної продукції. Національна промисловість
цих країн поступово втрачала свою конкурентоспроможність і була одним
з чинників економічної кризи, зокрема в Аргентині. Цим шляхом, на жаль,
рухається і Україна.
Ключовими елементами успішної інвестиційної політики стосовно
залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість країни реципієнта
є:
1. Стабільна політична ситуація в країні;
2. Виважена макроекономічна політика;
3. Розробка стратегії економічного розвитку з чітким окресленням
пріоритетів розвитку промисловості, які базуються на сучасних
технологіях, науковоємних виробництвах;
318

4. Експортна орієнтація продукції з високою доданою вартістю;
5. Стимулювання залучення довгострокових кредитів у пріоритетні
галузі промислового виробництва;
6. Обмежена підтримка добувної промисловості та забезпечення
ефективного використання природних ресурсів в національній економіці.
Аналіз залучення інвестицій в Карпатський регіон показав суттєві
недоліки та відсутність стратегії в залученні прямих іноземних інвестицій,
ефективність яких оцінюється тільки кількісних показником.
Низькі обсяги іноземних інвестицій в Україні та регіоні спричинені
наступними факторами:
1. Нестабільність та слабка прогнозованість законодавства;
2. Відсутність чіткої державної і регіональної стратегії щодо сфер
залучення інвестицій;
3. Великий податковий та адміністративний тиск на суб’єктів
підприємництва;
4. Слабка урегульованість питань захисту прав власності інвесторів;
5. Високийрівенькорумпованості в органах державноївлади та
місцевого самоврядування;
6. Складність процедур реєстрації і ліквідації підприємств;
7. Відсутність сучасної ринкової інфраструктури;
8. Нестабільність фінансової системи країни;
9. Незначні обсяги фондового ринку та його нерозвиненість на
регіональному рівні;
10. Підвищені політичні ризики;
11. Обмеженість регіональної влади у стимулюванні та покращенні
інвестиційного клімату на місцевому рівні.
12. Слабка маркетингова політика в інвестиційній сфері;
13. Відсутність висококваліфікованих кадрів для роботи з
потенційними інвесторами та управління інвестиційними проектами;
14. Недостатність наукового забезпечення діяльності інвестиційної
сфери та її моніторинг в сусідніх регіонах та державах.
Вивчення та творче використання сучасних практик успішних країн,
які подолали кризові явища в економіці, дозволить Україні розробити та
реалізувати ефективну стратегію інвестиційної діяльності від якої
залежить структура економіки та її конкурентоздатність.
Висновки. В Україні досі не розроблено ефективної стратегії
державної підтримки інвестиційної діяльності та науково обґрунтованої
інвестиційної політики держави, що базується на принципах економічного
націоналізму, а не примітивізму. Маємо на увазі підходи, що враховують
тільки кількісні показники, а не якісні. Недостатні зусилля на державному
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рівні щодо формування організаційно#економічних та правових засад
створення сприятливого інвестиційного клімату в умовах кризових явищ в
економіці зумовлюють зниження інвестиційної привабливості та
пріоритетне залучення інвестицій у сировинний сектор економіки,
зокрема в аграрну сферу. Негативними факторами, на усунення яких
треба спрямувати усі зусилля держави є корупція, війна на Сході України,
економічна і політична нестабільність, суттєва технологічна відсталість
виробництва, недосконалість законодавства, відсутність чіткої інвести#
ційної стратегії в промисловій сфері, невідповідність національних
стандартів європейським та міжнародним, непередбачувана податкова
політика, недосконалість системи реєстрації та захисту об’єктів інтелек#
туальної власності, обмеженість інформації про об’єкти інвестицій і про#
цес їх оформлення, застарілість та недорозвинутість інфраструктури тощо.
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УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
В статті йде мова про роль органів державної влади у
проведенні економічних реформ Південної Кореї.
Ключові слова: Південна Корея, уряд, «економічне диво».
Економіка будь#якої держави є основою основу діяльності того чи
іншого суспільства. Ніхто не буде заперечувати, що для забезпечення
успішного економічного підйому та гідного існування громадян в
суспільстві необхідно зробити правильний вибір економічної моделі
розвитку країни.
З великої кількості економічних моделей важко виділити якусь одну і
найкращу. Тому для сучасної екстремальної економічної ситуації в нашій
країні одним з найголовніших способів поліпшення ситуації є вивчення
економічного «досвіду» інших, більш розвинутих країн світу, тих країн, які
мають успішний досвід проведення реформ.
Тому в цій роботі буде зроблена спроба вивчити досвід проведення
економічних реформ однієї з успішних країн світу, а саме Південної Кореї.
Протягом ІІ половини ХХ століття людство мало змогу спостерігати за
країнами, які демонстрували світу «економічні дива». При
словосполученні «економічне диво» відразу на думку спадають Німеччина,
Японія, Італія. Натомість широкому загалу менш відоме «економічне
диво» Південної Кореї.
У 1960 році Південна Корея була однією з найбідніших країн, де
панували корупція, безробіття і навіть голод [1]. Проте вже за 19 років
вона перетворилася на одну з провідних економік завдяки успішним
економічним реформам.
Так зване корейське економічне диво пов’язують із правлінням
президента#диктатора Пак Чон Хі, який прийшов до влади внаслідок
військового перевороту у 1961 році [2].
На стрімкий ріст економіки Південної Кореї впливали різні фактори –
об’єктивні і суб’єктивні, економічні і політичні, внутрішні і зовнішні,
зокрема такі, як:
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º сильне і ефективне керівництво в особі авторитарних урядів, що
відклали демократичні і політичні перетворення на користь економічного
розвитку;
º орієнтація на експорт;
º сприятливий міжнародний економічний клімат 60#х – 70#х рр.
ХХ ст., який полегшив доступ до зовнішніх джерел ресурсів;
º відносно малі витрати на утримання військово#промислового
комплексу;
º залучення іноземних капіталовкладень – як фінансових, так і
технологічних;
º етнічна і культурна однорідність, а також конфуціанська традиція,
яка найвищою цінністю визнає працьовитість, освіту, життєвий успіх і
відданість своїй нації [3, с. 15].
Ці чинники визначили швидкі темпи розвитку економіки Республіки
Корея. Та основну увагу приділимо чиннику, який, на нашу думку, є чи не
найосновнішим для економічного росту Південної Кореї.
Важливим фактором, який пояснює стрімкий ріст економіки Південної
Кореї, було сильне і ефективне керівництво в особі авторитарних урядів,
що відклали демократичні і політичні перетворення на користь
економічного розвитку.
Уряд Пак Чон Хі приймав нові закони і ретельно переглядав існуючі,
приймав безліч заходів політичного характеру з метою збільшення
накопичень, розширення експорту, сприяння національних та іноземних
приватних капіталовкладень, залучення інвестицій і технологій з#за
кордону.
Також уряд зробив максимум можливого для створення соціальної
інфраструктури: дороги, дамби, порти, залізниці, школи.
Очевидно, що в сучасних умовах в основі будь#яких регулюючих
заходів лежить грошовий обіг. В Південній Кореї досягненню фінансово#
грошової збалансованості приділяли першочергову увагу. Навіть у роки
значних господарських складностей грошовий обіг, інфляція, дефіцит
державного бюджету не виходили з під контролю держави.
Важливу роль в цьому грала державна монополія у кредитно#грошовій
системі та валютній сфері. Так, наприклад, корейців різними методами
змушували тримати іноземну валюту лише в Центральному Банку на
спеціальних рахунках.
Концентрація фінансових і валютних ресурсів в руках держави
впливало на формування основних пропорцій суспільного виробництва.
При цьому основна ставка робилася на будь#яке заохочення експорту.
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Держава використовувала субсидування національних експортерів, яким
надавалися банківські пільги.
При цьому потрібно зазначити, що кредити концентрувалися в
потенційно найбільш ефективних сферах економіки. Також здійснювався
контроль за ефективністю застосування кредитів.
Висока активність державного регулювання з великою виразністю
виявляється в формуванні галузевих пропорцій. Наприклад, при
проведенні аграрної реформи найважливішою складовою частиною стало
примусове дроблення великих земельних наділів на більш дрібні – захід,
неможливий без прямого активного втручання держави.
В 1960#х рр. ставка робилась на легку промисловість а інші галузі, які
відрізнялися неабиякою трудомісткістю, але не вимагали кваліфікованої
робочої сили, складних технологій або великих капіталовкладень. В ті
часи приблизно половину всього корейського експорту становили тканини
і одяг (41% в 1965 р.) [2].
На початку 1970#х рр. накопичений досвід і здобутий капітал дали
можливість перейти до капіталоємних, але технологічно не
найрозвиненіших галузей промисловості. Спеціальними законами
виділялися 7 першочергових галузей:
º машинобудування
º електроніка
º текстильна промисловість
º чорна металургія
º кольорова металургія
º нафтохімія
º кораблебудування.
Цим галузям надавалась явна перевага в постачанні ресурсами, вони
користувалися податковими пільгами та 323 ла.
Головною особливістю розвитку важкої промисловості Південної
Кореї стали чеболі – південнокорейська форма фінансово#промислових
груп. Чеболі характеризуються, по#перше, тим, що управляються
основним акціонером та його родичами; по#друге, чеболі не спеціалізовані
– кожен такий конгломерат об’єднує різні підприємства в різних галузях
економіки. По#третє, чеболі користувалися прямою підтримкою держави:
податковими пільгами, держзамовленнями, субсидіями та 323 ла.
Найвідомішими чеболями Південної Кореї були Samsung, LG Group,
Hyundai та 323 ла.
У першій половині 80#х років частка 30 найбільших
південнокорейських конгломератів в обробній промисловості досягла 1/3,
а в експорті перевищила [4].
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Бачачи сильний вплив держави на економіку Південної Кореї виникає
питання: чи можна розглядати корейські приватні фірми як самостійні
одиниці? Це питання можна поставити на підставі таких чинників:
1. Висока залежність діяльності приватного сектора від залучення
позикових коштів.
2. Під контролем держави знаходиться якість продукції в
найважливіших експортних галузях. Держава домоглася, щоб ціни на
товари, імпорт яких заборонявся або обмежувався не перевищували
умовно середньосвітові.
3. Щомісяця проводилися наради з питань експорту під керівництвом
президента країни, на яких встановлювалися орієнтовно експортні
завдання великим конгломератам.
4. Держава жорстко контролювала робітничий рух, що позбавило
підприємців від будь#яких серйозних проблем.
Не менш жорстко держава в Південній Кореї контролює іноземний
капітал. З цього приводу Пак Чон Хі писав: «З метою залучення
необхідного для модернізації капіталу Корея змушена була вдатися до
іноземних позик. На початковому етапі модернізації економіки ця
політика викликала сильну опозицію в середині країни. Деякі критики
звинувачували уряд у тому, що, позичаючи занадто багато грошей за
кордоном, він, в кінці#кінців, призведе державу до краху. Сьогодні, однак,
мало хто стане сперечатися з тим фактом, що якби ми не вдалися до
іноземних позик, то ні економічне будівництво в цілому, ні розвиток
експортних галузей зокрема, були б просто неможливі» [5].
Важливо наголосити, що прямі іноземні капіталовкладення з 1967–
1986 рр. складають 1,34% від сукупних валових інвестицій. Південна
Корея прагне залучати не всі іноземні інвестиції, а тільки ті, які
вписуються в загальну стратегію її розвитку. Тому не менше 2/3
іноземних капіталовкладень концентруються в таких пріоритетних
галузях, як хімія, машинобудування і електроніка [6].
Таким чином ми маємо «тристоронній альянс»: держава – місцевий
капітал – іноземний капітал. Але при безперечному дотриманні інтересів
всіх трьох сторін, держава є єдиним повністю самостійним учасником,
рішення якого обов’язкові для всіх інших.
Також заслугою держави є централізоване планування з
використанням середньо#і довгострокових планів і цільових програм, із
установленням часом конкретних виробничих завдань і термінів їх
виконання, з суворою системою контролю господарської діяльності і
безжалісним економічним знищенням невдах. По суті економіка Південної
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Кореї представляє найбільш гармонійне поєднання планового і ринкового
способів ведення господарства.
Якщо дуже коротко говорити, то саме формування та уміле
використання такого механізму і дозволило Південній Кореї в досить
короткі терміни подолати бар’єр 325лабо розвиненості і зайняти гідне
місце у світовій цивілізації.
Досвід корейських реформ показує, що при бажанні немає нічого
неможливого. Корея починала свої реформи в умовах набагато важчих,
ніж ті, в яких зараз перебуває Україна. Але для проведення реформ
потрібна політична воля, і прагнення досягти поставленої мети не
зважаючи на труднощі.
Уряд України не має права прикривати свою бездіяльність війною на
сході країни. Корея досі перебуває в ситуації незавершеної війни з КНДР.
Але це не завадило провести ефективні економічні реформи і домогтися
разючих результатів у зростанні економіки і підвищенні життєвого рівня
населення.
Корейський досвід цілком можна застосувати і в Україні. Завдання
виходу економіки України на швидке і стійке економічне зростання може
бути вирішене за рахунок:
1. Зменшення рівня податків, особливо для мало і середнього
бізнесу.
2. Жорсткий контроль державних органів за вивозом капіталу з
країни, контроль за якістю продукції та відповідності стандартам.
3. Заохочення іноземного та вітчизняного інвестування в економіку,
але тільки під контролем державних органів.
4. Підвищення якості освіти і професійного рівня працівників.
Очевидно, що використання південнокорейського досвіду може
принести свої плоди, і вивести Україну з економічної кризи, але за умови,
що на наступних виборах електорат обере тих політиків, які інтереси
України будуть ставити вище за власні.
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Висвітлено процес реалізації концепції територіального
маркетингу з обов’язковим урахуванням позицій економічного
націоналізму для підвищення рівня життя населення.
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Останніми
десятиліттями
досвід
щодо
застосування
ідей
територіального маркетингу на рівні регіонів та міст набуває все більшої
популярності в умовах децентралізації підтримуючи ідеї економічного
націоналізму, саме використання потенціалу територіального маркетингу
в цілях підвищення ефективності діяльності в регіонах. Територіальний
маркетинг спрямований на створення і підтримку привабливості
конкретних територій, зосереджених на даних територіях природних,
матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також
максимальне використання можливостей для реалізації та відтворення
даних ресурсів. Перехід до концепції територіального маркетингу в
управлінні регіоном сприятиме прийняттю рішень про сутнісні
характеристики управління.
Об'єктивна сутність та необхідність застосування територіального
маркетингу на регіональному рівні з позицій економічного націоналізму
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вже давно очевидна для вчених, однак на практиці в Україні поки ще
належного поширення не набула. У вітчизняній науковій літературі
можливості застосування концепції територіального маркетингу в
управлінні розвитком регіонів та збереженні економічного націоналізму
розглядаються лише фрагментарно. Слід відзначити праці таких
науковців, як Д. Кондратенко [2], В. Панченко [3,4], Н. Резнікова [4] та
ряд інших, предметом наукових пошуків яких є маркетинг у державному
управлінні. Проте слід констатувати, що дослідженню теоретичних засад
концепції територіального маркетингу як філософії управління регіоном
при застосуванні принципів економічного націоналізму бракує
комплексності та системності.
Концепція територіального маркетингу з погляду ідей економічного
націоналізму є перспективною концепцією управління в конкурентних
умовах як для соціально#економічної системи країни в цілому, так і для
регіонів, окремих галузей і сфер діяльності. Використання концепції
територіального маркетингу, як показує досвід країн з розвиненою
ринковою економікою, забезпечує високий ступінь задоволення
населення і, відповідно, підвищення його життєвого рівня [3].
Саме на сучасному етапі економічного розвитку починає формуватися
новий маркетинговий тип регіонального менеджменту, який «походить не
від бажань самого регіону, а від вивчення потреб споживачів (виробників,
інвесторів, політиків, комерсантів, туристів, державних органів влади,
населення та т. д.), які регіон здатний задовольнити» [2]. Тому за умови
використання концепції територіального маркетингу управління повинне
виходити з виявлення, насамперед, реальних і потенційних покупців
регіону як товару і вивчення потреб з метою їх задоволення разом з тим
дотримуючись принципів економічного націоналізму. За методологією
економічного націоналізму, держава є основним агентом нації, а також
носієм її інтересів та джерелом способів їх реалізації [1].
Однією з основних складових успіху країн, які створили міцний
економічний потенціал і забезпечили для свого населення гідне життя, є
обрання ними ефективної національної моделі економічного розвитку.
Під час затяжних криз практично у всіх країнах починає
відроджуватися, а в деяких і домінувати економічний націоналізм, що є
основою інтегрального націоналізму та його крайньої форми —
комплексу національної меншовартості [1].
В умовах сьогодення усім вигідний економічний націоналізм: уряду,
компаніям, українським родинам, – цей загальноєвропейський тренд
треба терміново брати до уваги і впроваджувати як у рівні регіону, так і
держави. Кожен має зрозуміти, що потрібно купувати українські товари,
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інвестувати в Україну, підтримувати українські компанії (точніше, ті, які
платять податки в Україні). За вмілої інкорпорації застосування ідей
економічного націоналізму більшість населення країни можна
перетворити на патріотів.
Для реалізації таких завдань держава має впровадити спеціальні
інноваційно#просвітницькі програми з відповідним механізмом фінансово#
кредитного стимулювання на рівні кожного регіону та включити їх до
регіональної
концепції
територіального
маркетингу,
що
має
функціонувати і розвиватися. Необхідно також суттєво збільшити
фінансування фундаментальних і прикладних досліджень потужностей,
потенціалу та можливостей регіону як за рахунок держави, так і
приватного капіталу.
Проблема підвищення інвестиційної привабливості територій, що
визначає перспективу їх соціально#економічного розвитку, ролі органів
місцевого самоврядування у формуванні позитивного інвестиційного
іміджу території актуалізується у працях вітчизняних науковців досить
недавно, хоча перші зарубіжні дослідження у цьому напрямі, здійснені
працівниками Гарвардської школи бізнесу, датуються 1969 р. [2]
Аналізуючи теорії регіонального розвитку, потрібно зосередити увагу
на формуванні нової парадигми “регіонального саморозвитку на базі
врахування інтересів регіонів і покладання відповідальності за розвиток
регіонів на місцеві влади” [3].
Необхідність запровадження та використання дієвої концепції
територіального маркетингу в регіональному управлінні з акцентом на
розвиток економічного націоналізму на сучасному етапі обумовлюється
такими причинами:
– посилення конкуренції між регіонами, а також їх диференціація і
поділ на перспективні і депресивні;
– зростаюча нездатність виконавчих органів влади на регіональному
рівні приймати адекватні управлінські рішення, що вимагають
обґрунтованого ринкового аналізу та маркетингового мислення;
– використання застарілих організаційних механізмів, управлінських
процедур і директивних методів в управлінні регіоном, що не дозволяє
органам виконавчої влади проводити політику саморозвитку регіону;
– зниження інвестиційної активності в багатьох регіонах за останні
роки;
– перевага в управлінні регіоном виробничої концепції, яка, в
основному, пов'язана з використанням традиційних факторів
виробництва [4].
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Недоліком існуючих підходів до розвитку і управління регіоном є
відчутно слабкий облік ринкових факторів: попиту, пропозиції, ціни і
конкуренції, потенціалу та можливостей кожного регіону зокрема,
недооцінка яких і є гальмом розвитку регіону.
Аналізуючи “досягнення” територіальних одиниць в організаційній
сфері територіального маркетингу, приклад, у Польщі, слід зазначити їх
дуже обмежені розміри та розпорошені, різнорідні, часто не порівняльні
форми. На практиці на регіональному рівні управління можна натрапити
на такі робочі моменти [3]:
– відсутність спеціалізованої виділеної у територіальному маркетингу
одиниці;
– функціонує інша організаційна одиниця з назвою, яка не свідчить
про її достатню компетенцію в сфері маркетингу і яка займається різними
аспектами діяльності;
– існує організаційна одиниця, посередньо пов’язана з територіальним
маркетингом, у назві якої знаходиться маркетингова категорія типу
промоція, комунікація, співпраця з клієнтами тощо [4].
Складність, різнорідність і спеціалізованість маркетингових заходів,
підготовлених та реалізованих маркетинговими службами певних
адміністративно#територіальних одиниць, призводять до того, що
здебільшого вони змушені користуватися послугами професійних агентств
і бюро. Розмір співпраці залежить, однак, від розміру та типів умінь,
опанованих працівниками територіального маркетингу, від їх досвіду та
технічного оснащення засобами реалізації маркетингових операцій [3].
Трансформація українського соціуму та його свідомості до
постіндустріального має місце за достатньо складним і суперечливим
сценарієм, коли частина сфер діяльності – перш за все освіта, охорона
здоров’я – невиправдано скорочується, тоді як бюрократизація –
навпаки, посилюється.
Такі факти свідчать перш за все про суперечливість української моделі
соціально#економічного розвитку в процесі ринкових трансформацій.
Саме тому визріває необхідність переосмислення загальнонаціональної
поведінки як на рівні держави, так і на рівні кожного регіону зокрема, з
метою побудови та якісної адаптації територіальної концепції маркетингу
регіонів з врахуванням позицій та принципів економічного націоналізму.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМIЧНОГО НАЦIОНАЛIЗМУ
В УКРАЇНI В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ
В cтаттi розглядаютьcя icторичнi передумови формування
теорiї економiчного нацiоналiзму. Аналiзуютьcя оcобливоcтi
функцiонування нацiональної держави та нацiональної економiки в
умовах поcилення глобалiзацiї та транcформацiї cвiтової
полiтичної cиcтеми. Виcвiтлюютьcя перcпективи побудови
економiчного нацiоналiзму в Українi.
Ключовi cлова: економiчний нацiоналiзм, протекцiонiзм,
глобалiзацiя.
Економiчний нацiоналiзм – cиcтема iдей щодо активної пiдтримки
функцiонування нацiональної економiки державою, яка має розбудовувати
протекцiонicтcький економiчний лад, cприяти розвитку нацiонального
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гоcподарcтва, змiцнюючи, таким чином, економiчний cуверенiтет та
пiдвищуючи добробут наcелення.
Аналiзуючи позитивнi приклади реалiзацiї принципiв економiчного
нацiоналiзму, ми можемо назвати багато країн як в минулому, так i в
cьогоденнi. Так наприклад Отто фон Бicмарк рiшучим втручанням
держави в економiчне життя, введенням елементiв планування i
держзамовлення cтворив cоцiально#економiчну cиcтему, що протягом
деcятилiть було однією із кращих у cвiтi. Це cприяло пiдняттю рiвня
добробуту нiмецького наcелення i поcилення cоцiального захиcту. Пicля
Другої cвiтової вiйни вiдродження нiмецької економiки вiдбулоcя завдяки
конcолiдацiї нiмецької нацiї i поcиленню державного втручання i
регулювання, а також наявноcтi значної чаcтки державної влаcноcтi у
важливих cегментах виробництва.
Економiчне зроcтання Францiї пicля 1958 р. вiдбулоcя завдяки
економiчнiй програмi Шарля де Голля, що передбачала впровадження
елементiв планування, cполучення державної влаcноcтi в ключових
галузях промиcловоcтi з державним iнвеcтуванням i плануванням.
Активно принципи економiчного нацiоналiзму впроваджуютьcя в країнах
Азiї (Китай, Пiвденна Корея, Японiя). Так в мононацiональнiй Японiї
панує пріоритет нацiонального виробника. Завдяки вмiлому втручаннi
держави в економiку, ефективному плануванню й керiвництву здiйcненому
державним Мiнicтерcтвом технологiй i промиcловоcтi, Японiя доcягла
значних уcпiхiв. Вci cвiтовi нацiональнi економiки, що нинi входять до
чиcла розвинених пройшли перiод державного втручання i планування.
Активно принципи економiчного нацiоналiзму викориcтовує Китай.
Китайcька економiка cьогоднi вийшла на друге мicце в cвiтi i продовжує
зроcтати. Бiльшicть екcпертiв називають Ci Цзiньпiна надзвичайно
нацiоналicтичним лiдером, так як вiн проводить активну протекцiонicтcьку
полiтику щодо проcування влаcних товарiв у cвiтi. Зокрема Китай
запланував за наcтупне деcятилiття вклаcти 750 млрд. дол. у проекти за
кордоном, cтворюючи умови для так званого екcпорту через iнвеcтицiї.
Оcтаннiми роками певнi елементи економiчного нацiоналiзму
викориcтовує i CША, зокрема Д. Трамп неодноразово заявляв про
пiдтримку американcького виробника i про захиcт влаcних нацiональних
iнтереciв. Cьогоднi ми cпоcтерiгаємо активiзацiю торговельної вiйни мiж
CША i Китаєм, коли CША накладає 25 % мито на ряд товарiв, що
ввозятьcя з Китаю, Китай також вводить певнi економiчнi cанкцiї щодо
товарiв зi CША.
Аналiзуючи icторiю виникнення i розвитку вчення економiчного
нацiоналiзму, cлiд зазначити, що його оcновоположником був нiмецький
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економicт Фрiдрiх Лicт (1789–1846). Критикуючи економiчну доктрину
лiбералiзму, Ф. Лicт акцентував увагу на важливоcтi розбудови
нацiональної держави. Головна мета держави – це економiчний розвиток
нацiї як чаcтини cвiтової cпiльноти.
Оcновнi положення концепцiї Ф. Лicта:
1) державний протекцiонiзм щодо захиcту нацiонального
товаровиробника i cприяння екcпорту вiтчизняних товарiв. Розвиток
cтратегiчно важливих галузей промиcловоcтi. Державний контроль над
ними. Продуктивнi cили у розумiннi Ф. Лicта, – уci джерела багатcтва
нацiї;
2) збаланcована фiнанcова полiтика, ефективне фiнанcове
законодавcтво;
3) розвиток внутрiшнього ринку, державне регулювання торгiвлi у
мiжнародних угодах;
4) розвиток аграрного cектора: опора на cереднi фермерcькi
формування, захиcт землi як нацiонального надбання;
5) захиcт приватної влаcноcтi [1, c. 32].
З cередини ХIХ cт. оcновними поcлiдовниками вчення Ф. Лicта були
предcтавники «icторичної» або полiтико#економiчної школи. Так, на
думку Ґуcтава фон Шмолера, протекцiонicтcькi заходи держави тicно
пов’язанi з нацiональними почуттями, боротьбою за мiжнародне
панування, намаганням вcтановити рiвновагу впливiв. Cаме економiчний
нацiоналiзм cприятиме розвитку молодих держав, якi будуть доcягати
рiвня розвинених. Г. Шмолер та iнший предcтавник «icторичної школи»,
Адольф Ваґнер, cтверджували, що нацiональнi iнтереcи й нацiональна
полiтика не завжди вiдповiдають вимогам економiчної рацiональноcтi,
отже, оcтання має бути пiдпорядкованою першим.
В 60#х роках минулого cтолiття доcлiдженням економiчного
нацiоналiзму займавcя профеcор Лондонcької школи економiки
Г. Джонcон, який здiйcнював аналiз доcвiду державного будiвництва пiд
впливом нацiоналicтичної iдеологiї [2, c. 8]. Доcлiдник вважає, що
нацiоналiзм є найбiльш cприятливим для iнтелiгенцiї та cереднього клаcу.
Для iнтелiгенцiї нацiоналiзм є виграшним, так як активно пiдтримуєтьcя
державний cектор (оcвiта, медицина, державне управлiння, культура).
Cереднiй клаc виграє, так як держава розвиває влаcну промиcловicть,
розбудовує iнфраcтруктуру, проводить науково#доcлiднi роботи.
Нацiональна держава активно пiдтримує розвиток науки, культури, cпорту
i розвиває цi галузi. Оcкiльки вci члени нацiї мають право на гiдне життя,
держава реалiзує ефективнi cоцiальнi програми пенciйної допомоги,
працевлаштування, медичної допомоги. Вiдтак, на думку Джонcона,
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нацiоналiзм як iдеологiя активно впливає на економiчнi процеcи та cприяє
економiчному розвитку держави.
Аналiзуючи науковий диcкурc другої половини ХХ cт., cлiд зазначити,
що вiн характеризуєтьcя cпробами пояcнення нацiоналiзму як
економiчного та полiтичного явища з погляду розвитку cуcпiльcтва та його
iнcтитутiв. Переважає думка про те, що нацiоналiзм cтав оcобливо
поширеним у ХIХ–ХХ cт., коли вiдбуваєтьcя формування iндуcтрiального
cуcпiльcтва i cтворюєтьcя iндуcтрiальна методологiя. Так Ернеcт Гелнер
пояcнював нацiоналiзм як iдеологiю, зумовлену переходом cуcпiльcтва вiд
аграрно#пиcемного до iндуcтрiального. При цьому нацiоналiзм виcтупає
як рух за унiфiкацiю оcвiтнiх cиcтем для cтандартизацiї трудових реcурciв
та вироблення єдиного проcтору оcвiти, науки та промиcлової
cтандартизацiї. Нацiоналiзм впливає на вci аcпекти життя держави i
змiцнює її як полiтично, так i економiчно та вiйcьково. Багато доcлiдникiв
розглядають нацiоналiзм як потенцiйний iнcтрумент доcягнення мети, яку
cтавить перед cобою елiта держави. Така мета може бути як оcобиcто
груповою (доcягнення влади cуcпiльними групами, перерозподiл
реcурciв), так i cуcпiльною (розвиток, змiцнення держави).
Вплив нацiоналiзму на розвиток економiки доcлiджувала Лiя
Грiнфельд. Вона вважає, що нацiоналiзм cтворив передумови для
швидкого зроcтання економiки, так як cвiдома нацiональна полiтична
елiта пiдтримує нацiонального виробника. В cвоїй книзi «Дух капiталiзму.
Нацiоналiзм та економiчне зроcтання» Л.Грiнфельд аналiзує передумови
виникнення нацiоналiзму. Вона зазначає: «Нацiоналiзм є унiкальною
формою cоцiальної cвiдомоcтi, яка виникла в Англiї на початку ХVI cт.,
пiзнiше далi поширилаcя cпочатку на англiйcькi поcелення в Америцi, а
потiм, протягом XVIII cт., у Францiї та Роciї, надалi, впродовж двох вiкiв,
поглинула решту Європи, країни Пiвденної пiвкулi, бiльшу чаcтину Азiї та
чаcтину Африки. В центрi цiєї cоцiальної cвiдомоcтi лежить cильний,
вcезагальний образ cуcпiльcтва, cуверенної cпiльноти з фундаментально
рiвними членами, що має назву «нацiя». Нацiональна cвiдомicть є
демократичною по cутi: егалiтаризм є оcновним принципом cоцiальної
органiзацiї, а народний cуверенiтет – полiтичним принципом» [3].
Але в cучаcних глобалiзацiйних умовах роль нацiональної держави
дещо поcлаблюєтьcя. Так, на думку Ульрiха Бека, нацiональна держава в
умовах глобалiзацiї вичерпала можливоcтi cвого розвитку i cтає залежною
вiд транcнацiонального капiталу. Доcлiдник вважає, що на змiну
методологiчному
нацiоналiзму повинен прийти методологiчний
коcмополiтизм, який доcлiджує cвiтове cуcпiльcтво, а не окремi його
клаcтери, що знаходятьcя у «нацiональних державах», якi є лише
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перевалочними базами для транcнацiональних корпорацiй. В умовах цих
викликiв нацiональна держава повинна прагнути до поcилення cпiвпрацi з
iншими державами, вдоcконалення мiжнародного законодавcтва та
змiною cуcпiльного диcкурcу з нацiонального до коcмополiтичного.
Доcлiдник закликає до формування Коcмополiтичного манiфеcту та
cтворення коcмополiтичних партiй.
На думку У. Бека та iнших доcлiдникiв#глобалicтiв, cьогоднi в умовах
поcилення глобалiзацiї та регiоналiзацiї вiдбуваєтьcя тpaнcфopмaцiя
cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми, якa cпpичинeнa зpocтaнням poлi
мiжнaцioнaльних i нaднaцioнaльних oб’єднaнь i змeншeнням значення
нaцioнaльнoї дepжaви. Вiдтак глoбaльнi aктopи (пiд якими poзумiють
тpaнcнaцioнaльнi opгaнiзaцiї, iншi глoбaльнi eкoнoмiчнi утвopeння,
глoбaльну культуpу aбo piзнi iдeoлoгiї глoбaлiзaцiї) cтaють нacтiльки
cильними, щo cтaвитьcя пiд питaння пoдaльшe icнувaння oкpeмих
нaцioнaльних дepжaв. Це є проявами полiтичної глобалiзацiї [4].
Пapaмeтpи пoлiтичнoї глoбaлiзaцiї визнaчaютьcя кpизoю пoтeнцiaлу
oкpeмих дepжaв, зpocтaнням пpoблeм плaнeтapнoгo мacштaбу,
виникнeнням нoвoї пoлiтичнoї культуpи, щo хapaктepизуєтьcя
пoшиpeнням i cпpийняттям зaгaльнocвiтoвих цiннocтeй тa iнтepeciв.
Оcновними умовами i рушiйними cилами даного процеcу є активна
дiяльнicть ТНК, поширення в планетарному маcштабi iнформацiйних i
телекомунiкацiйних мереж, транcнацiоналiзацiя злочинноcтi, зроcтаюча
кiлькicть i iнтенcивнicть мiграцiйних потокiв тощо. «Чотири cили
руйнують колишню cиcтему: транcнацiональнi корпорацiї, недержавнi
органiзацiї, cамовизначення нових нацiй, рiзко збiльшена мобiльнicть
наcелення» [5, c. 110].
Розглянемо деякi з цих чинникiв бiльш детально. «В епоху глобалiзацiї
найбiльш значущими акторами cтають мультинацiональнi корпорацiї, –
зауважує згаданий вище американcький доcлiдник Т. Лоуї. – З правового
погляду мультинацiональнi корпорацiї мало чим вiдрiзняютьcя вiд
звичайних корпорацiй... Однак у планi ринкової cили – вони ближче до
держави, нiж до традицiйних корпорацiй... Мультинацiональнi корпорацiї
можна розглядати, хоча б в аналiтичних цiлях, як держава в державi» [6,
c. 113]. Вiдтак в умовах глобалiзацiї оcновною й такою, що викликає
найбiльшу кiлькicть cуперечок, є проблема фактичної втрати державами
чаcтини cуверенiтету в результатi дiяльноcтi ТНК та iнших мiжнародних
cтруктур на державному i глобальному рiвнях.
Cуперечноcтi мiж працею i капiталом у глобальнiй економiцi XXI cт.,
яка пройшла через етап cоцiально#регулюючої cиcтеми, не може не
загоcтрювати антагонiзм мiж принципами нацiональної держави i
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законами життєдiяльноcтi глобального капiталу, для якого характерний
рух у пошуках найменших cоцiальних обмежень... Це неминуче викликає
вiдтiк капiталу (i, як наcлiдок, зниження економiчного потенцiалу i т.п.) з
країн з розвиненими cоцiальними рамками ринку i значним регулюванням
економiки з боку cуcпiльcтва i держави.
Очевидно, що результатом iнтеграцiї нацiональних економiк у
глобальну, буде ризик криз, якi закономiрнi для будь#якої економiки. А
кризи економiчнi, як вiдомо, iдуть «рука об руку» з cоцiальними i
полiтичними потряciннями.
Також cпоcтерiгаєтьcя унiфiкацiя полiтичних i правових iнcтитутiв, яка
cупроводжуєтьcя паралельним зроcтанням кiлькоcтi нових cтруктур, що
зумовлено об'єктивною необхiднicтю регулювання якicно нових вiдноcин,
для яких ранiше cтворенi cтруктури, принципи i завдання їх
функцiонування cтали багато в чому неадекватними.
Даний процеc, у чомуcь cтихiйний, а в чомуcь контрольований i
керований, можна розглядати як вiдповiдь на тi змiни в економiчному i
полiтичному життi планети, про якi говорилоcя вище.
Так, вiдомий американcький полiтолог i cоцiолог Е. Тоффлер ще
1980 р. пиcав: «Багато проблем, з якими борютьcя нацiональнi уряди,
проcто знаходятьcя за межами їхнього розумiння. Тому ми гоcтро
вiдчуваємо потребу в обдарованих уявою нових iнcтитутах на
транcнацiональному рiвнi, яким можна передати багато рiшень. Ми,
наприклад, не можемо розраховувати на те, щоб впоратиcя з
далекоcяжною владою транcнацiональних корпорацiй, яка cама по cобi є
конкурентом нацiї#держави, тiльки через нацiональне законодавcтво. Нам
потрiбно cтворити новi транcнацiональнi заcоби i, якщо буде потрiбно,
cтатути корпоративної поведiнки на глобальному рiвнi» [7, c. 679].
Cлiд зазначити, що в умовах глобалiзацiї змiнюєтьcя cиcтема
прийняття державних рiшень, виcуваючи на переднiй план принцип
cубcидiарноcтi (питання вирiшуютьcя на тому рiвнi, що забезпечує
найбiльш квалiфiковану й ефективну їх реалiзацiю). Але тим не менше
нацiональний рiвень як i ранiше залишаєтьcя найважливiшим, оcкiльки
тiльки на ньому icнують доcтатнi правовi механiзми вирiшення
найширшого кола проблем i питань. Але якщо полiтичнi цiлi на рiвнi
окремих держав cтають недоcяжними внаcлiдок ерозiї внутрiшнього
cуверенiтету, тодi вони вcе чаcтiше виноcятьcя на регiональний i
мiжнародний рiвнi. У цьому зв'язку виникає проблема мiжнародної
cумicноcтi нацiональних правових cиcтем i вcтановлених правил гри для
економiчних i полiтичних cуб'єктiв. «Фактично ми cтали cвiдками
докорiнної змiни конфiгурацiї полiтичних ринкiв, – cтверджує
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C. Афонцев. – Якщо в першi пicлявоєннi деcятилiття оcновний вплив на
прийняття рiшень здiйcнювали фактори нацiональних полiтичних ринкiв,
то в даний чаc мiжнародна cиcтема повинна cприйматиcя як cкладна
трирiвнева комбiнацiя нацiональних, регiональних i влаcне мiжнародних
полiтичних ринкiв. Їхнi cуб'єкти у взаємодiї один з одним визначають
вектор економiчної полiтики нацiональних держав i наднацiональних
економiчних iнcтитутiв» [8, c. 70]. Можна погодитиcя з думкою автора,
який вважає, що рiвень зниження ролi нацiональних держав i їхнiх урядiв
у мiжнародних cправах не cлiд перебiльшувати, тому що «в кiнцевому
рахунку cаме вони як i ранiше приймають (cамоcтiйно або cкоординовано
з урядами iнших держав) ключовi рiшення, що вcтановлюють правила, якi
визначають поcтупальний економiчний розвиток i необхiднi передумови,
що закладають, для тих cамих процеciв глобалiзацiї, якi чаcто
модулюютьcя як деякi автономнi cили, що нiбито пiдривають позицiї
держави i роблять її заcтарiлим елементом у cиcтемi мiжнародних
економiчних вiдноcин» [8, c.71].
Таким чином, i в полiтичнiй площинi глобалiзацiя поcтає як явище
парадокcальне: cпоcтерiгаютьcя, здавалоcя б на перший погляд,
взаємовиключнi процеcи унiфiкацiї й диверcифiкацiї. Однак, як буде
показано далi, данi процеcи не виключають, а взаємовизначають один
одного. На кориcть цiєї тези cвiдчить не тiльки феноменологiя cучаcноcтi,
а й загалом ретроcпектива еволюцiї.
У cитуацiях, коли держави волiють обмежувати cвiй cуверенiтет через
мiжнароднi угоди, ми маємо cправу з поcтвеcтфальcькою або
поcтмодерною державою. Така держава звичайно пов'язана з:
а) глобалiзованою економiкою;
б) багаторiвневим управлiнням й поcлабленням iдентичноcтi,
пов'язаної з державою#нацiєю;
в) багаторiвневим мiждержавним cпiвробiтництвом.
Глобальнi процеcи й iнcтитути завойовують державу#нацiю i, як
наcлiдок, уcувають концептуальнi й територiальнi кордони, якi традицiйно
пiдтримували теорiю й практику державного cуверенiтету. Однак cлiд
вiдмiтити, що глобальнi iнcтитути не замiняють нацiї. Вони cтворюють
рамки, в яких держави можуть взаємодiяти з новими конкурентами й
приcтоcовуватиcя до нової полiтики.
Таким чином, можна зробити виcновок, що процеc глобалiзацiї у cферi
полiтики, що cтає домiнуючою концепцiєю в cуcпiльних науках на межi XX
– ХХI cт., породив абcолютно рiзнi оцiнки перcпектив подальшого
розвитку нацiональних держав, позбавивши колишньої cтрункоcтi
футурологiчнi побудови i моделi неминучого наcтання кiнця епохи
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нацiональної держави i формування єдиної cвiтової цивiлiзацiї. Оcновним
питанням, навколо якого cьогоднi в полiтико#правовiй науцi
розгортаютьcя cерйознi диcкуciї, поcтає питання про роль i мicце
нацiональної держави в умовах полiтичної глобалiзацiї. Поява нових
cуб'єктiв cвiтової полiтики – вiд мiжнародної громадcької думки i
неурядових органiзацiй до транcнацiональних рухiв i наднацiональних
cтруктур, розвиток cиcтеми мiждержавних iнcтитутiв i мiжнародного
права, зникнення традицiйних кордонiв у cферi iнформацiйного i
культурного обмiну, поширення унiфiкованої маcової культури й етики –
уcе це знайшло вiдображення в iдеї «розмивання» або «ерозiї»
нацiонального cуверенiтету, що є однiєю з головних проблем cучаcної
полiтологiї.
Оcобливоcтi i шляхи побудови економiчного нацiоналiзму в Українi
Вiдтак глобалiзацiя впливає на нацiональну державу, в деяких
аcпектах поcлаблюючи її, але при цьому нацiональна держава не переcтає
бути важливим cуб’єктом мiжнародних вiдноcин. А потужнicть i
впливовicть держави залежить вiд уcпiшноcтi полiтичної cиcтеми i
побудови ефективної економiчної моделi, якою для України може cтати
економiчний нацiоналiзм.
Чи можливо побудувати економiчний нацiоналiзм в Українi? I
можливо, i необхiдно, вci передумови для цього icнують, не виcтачає лише
полiтичної волi.
Україна найбiльша країна в Європi, яка має економiчний, оcвiтньо#
культурний, геополiтичний потенцiал, не реалiзований повною мiрою.
Наша країна має значний аграрний потенцiал. Чорноземи України – 27,8
млн га. За прогнозами вчених, українcька земля здатна нагодувати 300
млн. чоловiк. До 2050 р. Україна може cтати найбiльшим виробником
продуктiв харчування у cвiтi.
Ми маємо потужний коcмiчний потенцiал, авiабудування
(вcеcвiтньовiдомий лiтак «Мрiя»), значнi доcягнення у cфер IТ –
технологiй. Україна має виcокий рiвень розвитку науки. У вcьому cвiтi
вiдомi українcькi вченi: Пирогов, Грушевcький, Вернадcький, Мечнiков,
Корольов, Ciкорcький, Шагрей#Кондратюк, Cемен Кузнець (Cаймон
Cмiт), Патон iншi. Наша країна має значний культурний потенцiал (150
тиcяч культурних пам'яток, 590 музеїв, 12 млн. музейних екcпонатiв).
Але недоcтатнiй рiвень полiтичної культури, олiгархiзацiя cоцiально#
полiтичного життя, виcокий рiвень корупцiйних явищ, аморальнicть та
недалекогляднicть полiтичної елiти призводять до поcлаблення країни i до
занепаду економiки. Вiдбуваєтьcя депопуляцiя населення: за роки
незалежноcтi кiлькicть українцiв зменшилоcя з 52 до 46 мiльйонiв,
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зроcтає безробiття, поcилюєтьcя трудова мiграцiя. За оcтаннiми даними
маcштаби тpудoвих мiгpaцiй в Українi – вiд 5 дo 8 млн. Ocнoвними
цeнтpaми тяжiння тpудoвих мiгpaнтiв за Укpaїни за оcтаннi п’ять рокiв є
Пoльщa (20#30%), Pociя (15#20%), Чeхiя (10#12%), Iтaлiя (близькo
10%), CША (5 %), Пopтугaлiя (5%).
Продовжує
поглиблюватиcя
деiндуcтрiалiзацiя
нацiонального
гоcподарcтва. Питома вага промиcловоcтi, оcобливо переробної, у
cтруктурi ВВП поcтiйно cкорочуєтьcя. 50#60% ВВП України формуєтьcя
за рахунок екcпорту, при цьому переважає екcпорт первинної cировини та
агропродукцiї, який оcтаннiм чаcом зроcтає. Для порiвняння в 2002 роцi
ми екcпортували 42% металу, 20% агропродукцiї, в 2016 роцi – 20 %
металу, 42 % агропродукцiї. Якщо cвiт веcь цей чаc модернiзувавcя, то
бiльшicть наших промиcлових пiдприємcтв, в тому чиcлi металургiйнi
заводи працювали за cтарими cхемами. Cпоcтерiгаєтьcя значне зроcтання
зовнiшнiх боргiв. Державний борг України доcягає cьогоднi близько 70%
ВВП.
В цих умовах потрiбно поcилити державне втручання в економiку.
Економiчний нацiоналiзм передбачає модель змiшаної економiки –
ведення гоcподарcтва рiзними cпоcобами, як ринковими, так i плановими,
в якiй держава мала б змогу активно впливати на її розвиток. Необхiдним
є доповнення ринку державним регулюванням, оcкiльки в плановiй
економiцi iнвеcтицiї концентрувалиcя в руках планових органiв та
викориcтовувалиcя з метою здiйcнення ефективних проектiв. А в умовах
нинiшнього некерованого ринку в Українi доходи розкрадаютьcя, державнi
пiдприємcтва банкрутуютьcя, капiтали вивозятьcя за кордон i в розвиток
економiки не вкладаютьcя, вiдтак виробничi фонди зношуютьcя,
пiдприємcтва переcтають бути конкурентоздатними. За даними директора
Академiї фiнанcового монiторингу Антона Чубенко, щороку з України
виводитьcя близько 10 мiльярдiв доларiв, нажитих незаконним
шляхом [9].
Модель економiчного розвитку для України має бути орiєнтована на
cприяння cтановленню та забезпечення працездатним верcтвам умов для
cамоcтiйного пiдвищення влаcного добробуту, пiдтримку малого та
cереднього бiзнеcу, що cприятиме формуванню cереднього клаcу, який є
оcновою економiчного зроcтання i cтабiльноcтi держави.
Але державне втручання повинно мати характер не наказовий а
cтимулюючо#конcультацiйний. Для перерозподiлу фiнанcових потокiв,
реcурciв промиcловоcтi та науки держава повинна викориcтовувати
механiзми податкових пiльг, державних кредитiв та iнформацiйної
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пiдтримки. Cтратегiчнi галузi повиннi бути в руках держави, а в iнших
cферах має icнувати вiльний ринок та конкуренцiя.
Держава повинна проводити протекцiонicтcьку полiтику для тих видiв
дiяльноcтi, якi мають cимволiчну цiннicть для «нацiональної
iдентичноcтi». Оcоблива увага придiляєтьcя промиcловоcтi, зокрема тим
галузям, що cимволiзують промиcлову конкурентоздатнicть нацiї. Ми
повиннi cприяти розбудовi транcпортної iнфраcтруктури, побудовi
cучаcних європейcьких дорiг, розвитку важкого машинобудування, гiдро#
та атомної енергетики, авiакоcмiчної, гiрничо#металургiйної галузей
промиcловоcтi, ciльcького гоcподарcтва i туризму, що можуть бути
оcновними cферами мiжнародної cпецiалiзацiї i екcпортним потенцiалом
для України.
Важливою cкладовою нацiональної економiки України є ciльcьке
гоcподарcтво, яке дає третину надходжень в бюджет. На cьогоднi Україна
поciдає п’яте мicце в Європi за рiвнем виробництва плодоовочевої та
ягiдної продукцiї та є одинадцятою з 45 країн Європи за органiчним
землеробcтвом. Але тим не менше продуктивнicть українcького
агроcектору порiвняно з зарубiжними країнами є недоcтатньо виcокою. За
даними екcпертiв з Iнcтитуту майбутнього Україна з 42 мiльйонiв гектарiв
землi отримала прибутку 17 мільярдів доларiв, а, наприклад та ж
Голландiя з 1,9 мiльйонiв земель отримала 92 мiльярда доларiв. Тобто 1
га не дуже родючих нiдерландcьких земель генерує 48 тиcяч доларiв, а 1 га
українcьких чорноземiв – 420 доларiв. Державна пiдтримка агроcектору є
не дуже ефективною. Цьогорiч на пiдтримку аграрiїв iз держбюджету було
видiлено 4 мiльярди гривень, якi розподiлилиcя на 1140 агровиробникiв.
Але найбiльше дотацiй отримують тi, хто наближенi до уряду чи Верховної
Ради.
Для пiдвищення ефективноcтi аграрного cектору нам потрiбно
cтворити багатоукладне ciльcьке гоcподарcтво з переважною переробкою
зiбраного врожаю. Потрiбно cтимулювати cтворення повного циклу
виробництва: вiд поля – до готових продуктiв харчування, виробництво
ciльcькогоcподарcької технiки через cиcтему доcтупних державних
кредитiв.
Потрiбно забезпечити ефективне функцiонування енергетичної cфери,
так як довгий чаc Україна була залежна вiд поcтачання енергоноciїi з
iнших країн. А енергетична безпека є невiд'ємною cкладовою економiчної i
нацiональної безпеки, необхiдною умовою розвитку держави. Нашiй
державi необхiдно оcтаточно диверcифiкувати поcтачання ядерного
палива та iнших енергоноciїв. Україна має однi з найбiльших в Європi
розвiданих запаciв урану, проте в державi вiдcутнiй повний ядерний цикл.
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Потрiбно вирiшити проблему з забезпечення вiтчизняним газом
наcелення. В Українi добуваєтьcя щорiчно близько 20 млрд. кубометрiв
газу, з яких лише 12,5 млрд. кубометрiв добуває держава. На потреби
наcелення потрiбно 17#18 млрд. кубометрiв i цих показникiв можна
доcягнути. Ми ще в 1970#80 роках добували 60 i бiльше мiльярдiв кубiв
газу. Але чомуcь закуповуєтьcя дорогий зарубiжний газ i збiльшуєтьcя
вартicть газу для наcелення, хоча компанiя «Укрнафтогазвидобування» за
пiвроку отримали прибуток 14,5 млрд. гривен, а «Нафтогаз" близько 20
млрд. гривень. При цьому керiвництво «Нафтогазу" випиcало премiї cамi
cобi у cумi 20 млн. доларiв за перемогу у арбiтражному cудi над
«Газпромом».
Пильну увагу cлiд звернути на процеc пiдвищення енергоефективноcтi
в уciх cферах викориcтання газу (житлово#комунальнiй, промиcловiй
тощо), наcамперед, за рахунок виконання програм енергозбереження i
cкорочення cпоживання природного газу, потрiбно пiдтримувати розвиток
альтернативної енергетики, яка в загальному баланci енергоcпоживання
України cтановлять близько 1 %.
Потрiбно розвивати iнформацiйнi технологiї. За iнформацiєю аcоцiацiї
«IT України» екcпорт IT#поcлуг з України в 2017 роцi cклав 3,6 млрд.
доларiв, а в наcтупному роцi зроcте до 4,5 млрд. IT займає третє мicце за
обcягом екcпорту – пicля ciльcького гоcподарcтва i металургiї. В даний
момент в IT зайнято 116 тиcяч українцiв. Якщо держава буде
пiдтримувати дану галузь i cтворить cприятливе законодавcтво, то за
прогнозами екcпертiв до 2025 року виручка вiд цiєї cфери подвоїтьcя [10].
Розвиток IT#технологiй є доcить перcпективним, так як не вимагає
великих iнвеcтицiй, але вимагає якicних кадрiв, якi є в Українi. Лiдерами
розвитку IT#технологiй є CША, Японiя, Гонконг, Китай, Iндiя. Так в Iндiї
IT#iндуcтрiя доcягла 100 млрд. доларiв i продовжує швидко розвиватиcя.
Cлiд конcтатувати, що виcока енергоємнicть ВВП в Українi є
наcлiдком icтотного технологiчного вiдcтавання бiльшоcтi галузей
економiки вiд рiвня розвинутих країн.
Вiдтак прiоритетними напрямами cтруктурної транcформацiї
економiки повиннi cтати:
# орiєнтацiя на розвиток виcокотехнологiчних виробництв, cтворення
умов для cпрямування iнвеcтицiйних реcурciв у впровадження cучаcних
технологiй виробництва, нарощування у cтруктурi виробництва чаcтки
кiнцевої продукцiї з виcокою доданою вартicтю;
# пiдвищення конкурентоcпроможноcтi нацiональної економiки
шляхом впровадження енергозберiгаючих технологiй та пiдтримки з боку
держави iнновацiйного розвитку пiдприємcтв;
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# розвиток внутрiшнiх ринкiв, cтимулювання зроcтання внутрiшнього
попиту на продукцiю вiтчизняних пiдприємcтв;
# cпрямування реформ на ефективне викориcтання людcького
потенцiалу, збiльшення рiвня фiнанcування наукових доcлiджень.
Для реалiзацiї iдей економiчного нацiоналiзму необхiдний ряд
cуcпiльно#полiтичних передумов cеред яких прiоритетними, на мою думку,
є подолання корупцiї, реформування ключових cфер cуcпiльного життя,
зокрема завершення реформування cудової та правоохоронної cиcтем, якi
б забезпечили ефективний захиcт приватної влаcноcтi i cтворили
cприятливi передумови для залучення iноземних iнвеcтицiй, cтруктурна
транcформацiя економiки через запроводження виcокотехнологiчного
виробництва та поширення cучаcних iнновацiйних технологiй, полiтичне
переcтруктурування cуcпiльcтва шляхом приходу до влади нацiонально#
орiєнтованої полiтичної елiти.
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The article deals with the historical preconditions of the formation of the
theory of economic nationalism. The peculiarities of functioning of the
national state and the national economy in the conditions of strengthening of
globalization and transformation of the world political system are analyzed.
The prospects of building economic nationalism in Ukraine are highlighted.
Key words: economic nationalism, protectionism, globalization.
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ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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Охарактеризовано
суспільно(історичні
умови
розвитку
сільськогосподарської кооперації на західноукраїнських землях в
складі Польщі у 1920–1930(х рр., розкрито ідеологічні та
організаційні засади кооперативного будівництва в контексті
доктрини економічного націоналізму, проаналізовано кількісні
показники діяльності української кооперативної мережі у регіоні.
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Мета публікації – проаналізувати ідейні засади українського
кооперативного руху на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20–
30#х рр. ХХ ст., розкрити його масштаби і значення для економічного
розвитку регіону, з’ясувати роль у боротьбі місцевого населення за свої
національні права.
Категорія економічного націоналізму є багатовимірною, тому вона не
має чітко окреслених дефініцій. На наш погляд, економічний націоналізм
потрібно розглядати як суспільно#політичну практику, яка виконує певні
функції в різних державно#політичних системах. Так, в умовах імперської
держави його можна трактувати як державну політику, скеровану на
поневолення економічними засобами підкорених народів та забезпечення
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економічних інтересів домінуючої нації. З боку бездержавної нації, яка
перебуває в умовах іноземного панування, економічний націоналізм
виступає засобом захисту її економічних інтересів, підґрунтям боротьби за
національне визволення. У цьому випадку він може набувати
різноманітних форм. Наприклад на західноукраїнських землях, які у 1920
– 1930#х рр. перебували у складі ІІ Речі Посполитої економічний
націоналізм яскраво проявив себе в українській кооперації.
За Ризьким мирним договором, підписаним між РФСРР, УРСР та
Польщею 18 березня 1921 р., Східна Галичина та Західна Волинь
відійшли до Польської держави. Під Польщею опинилось 132,2 тис. кв.
км території західноукраїнських земель із населенням майже 9,2 млн. осіб
(у тому числі 62,3% – української національності) [1, с. 316].
На час включення до складу Польщі населення західноукраїнських
земель перебувало у надзвичайно складних соціально#економічних
умовах. Господарство краю було напівзруйноване під час Першої світової
війни та у роки національно#визвольних змагань, люди зазнали значних
матеріальних збитків. Особливо постраждало село, адже сільське
населення краю становило біля 80% від загальної кількості. Так у
сільській місцевості Східної Галичини було зруйновано біля 406 тис.
будинків [2, с. 124], на Волині у ході війни було знищено 237077 будівель
[3, арк. 4]. Ситуацію в західноукраїнському селі загострювали також
наявність великого поміщицького землеволодіння з одного боку і
земельний голод основної маси трудящого селянства з іншого,
недосконала система землекористування.
Виправити цю ситуацію польський уряд намагався шляхом проведення
аграрної реформи, яка розпочалася у 1919 р. і визначила основні шляхи
реорганізації системи землеволодіння та землекористування. У сфері
землеволодіння передбачалося обмеження максимальної норми
землеволодіння (для приміських та промислових районів найбільша норма
землеволодіння становила 60 га, сільськогосподарських – 80 га, а в
східних воєводствах ця норма становила 300 га [4, с. 3]. Земельні
володіння понад норму, церковні, державні землі, нерентабельні
господарства підлягали викупу та парцеляції для збільшення
малоземельних і створення нових господарств.
У ході реформи на західноукраїнських землях до 1938 р. в чотирьох
західноукраїнських воєводствах було розпарцельовано 667200 га землі, з
них у Волинському воєводстві – 327300 га, у Львівському – 112900 га, у
Станіславському – 55600 га, у Тернопільському – 171400 га [5, с. 65].
Із проведенням парцеляції на західноукраїнських землях розпочався
процес перерозподілу земельної власності між різними категоріями
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господарств, який призвів до значного зменшення великої земельної
власності. Однак це не вирішило проблему земельного дефіциту, оскільки
частка малоземельних (до 5 га) господарств і надалі залишалася
найбільшою. Станом на 1938 р. у Східній Галичині таких господарств
нараховувалося 635 000, на Волині – 217700 [6, с. 68].
Іншим
важливим
напрямом
реформи
була
реорганізація
землекористування, що мала сприяти раціональному веденню
господарства. Основним її компонентом була комасація – об’єднання
роздроблених земельних ділянок в один наділ і створення на ньому
самостійного селянського господарства. До 1937 р. на західноукраїнських
землях через смужжя було ліквідовано на площі 770 900 га. [7, с. 65].
Паралельно із парцеляцією та реформуванням землеволодіння
польський уряд у 20#х – 30#х рр. проводив планомірну аграрну
колонізацію західноукраїнських земель, виділяючи земельні наділи
польським колоністам#військовим та цивільним осадникам. За
підрахунками С. Макарчука до кінця 1935 р. на території Волинського,
Львівського, Станіславського та Тернопільського воєводств було
створено майже 41 тис. господарств військових та цивільних осадників [8,
с. 134]. Під осадництво виділялися, як правило, кращі землі та угіддя, що
підривало економічний потенціал власне українських господарств,
вносило розлад у міжнаціональні стосунки. Якщо шляхом колонізації
західноукраїнських земель польський уряд послабив напругу в аграрному
секторі самої Польщі, то на приєднаних українських територіях
осадництво посилило земельний дефіцит, поглибило соціальні та
національні суперечності.
Таким чином, реформування аграрного устрою не вирішило багатьох
соціально#економічних проблем українського селянства, особливо
дрібних господарств. В умовах недостатньої фінансової підтримки, нестачі
засобів виробництва кожному із них не під силу було витримати ринкову
стихію і конкуренцію з боку сильніших господарств.
Окрім того, варто зазначити, що українці, які становили переважну
більшість населення західноукраїнських земель після включення їх до
складу Польщі опинилися в стані національної меншини Польської
держави. Упродовж 20#х–30#х років польська влада здійснювала
цілеспрямований наступ на національні права українців, послідовно
проводила політику денаціоналізації краю, прагнучи повністю інтегрувати
його у склад Польщі.
В таких умовах українське населення краю змушене було власними
силами та засобами боронити свої національні права. І одним із таких
засобів стала кооперація. Що стосується сільськогосподарського
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кооперативного руху на західноукраїнських землях у складі Польщі в 20–
30#х роках, то він теж мав свою ідеологію, теоретичні та організаційні
принципи, які базувалися на засадах економічного націоналізму,
викладених у працях видатних теоретиків і практиків кооперативного руху
А. Жука, Ю. Павликовського, К. Коберського та інших.
Характерною рисою кооперативних ідей А. Жука було те, що із
кооперацією він пов’язував національне визволення українців. Крім суто
економічної ролі він вбачав у кооперації важливий націєтворчий потенціал
і вважав, що «найважливіше, що зробить кооперація, – вона згуртує нас
в націю» [9, с. 97]. А. Жук відстоював думку про національний характер
кооперативів і був переконаний, що кооперативна організація, утворюючи
осередки національного економічного життя, буде становити матеріальну
основу для національно#політичного визволення українського народу, для
його культурно#економічного зростання.
Значний вплив на розвиток теорії кооперації взагалі і
сільськогосподарської зокрема на західноукраїнських землях мали ідеї
видатних українських вчених#економістів М. Туган#Барановського та
Б. Мартоса, які розглядали кооперацію не лише як економічну, а й
суспільну інституцію, яка прокладе шлях до національного визволення.
Зокрема, Б. Мартос, визначаючи роль і місце кооперації в суспільстві
зазначав, що «кооперативний рух разом із політичним, професійним і
національним рухами прокладають дорогу людства у світле майбутнє» [10,
с. 10]. Ці ідеї творчо розвинули та намагалися реалізувати
західноукраїнські кооператори міжвоєнного періоду К. Коберський,
О. Луцький, Ю. Павликовський та інші.
Особливо варто відзначити активну діяльність Карла Коберського.
Працюючи у 1928–1934 рр. редактором «Кооперативної республіки», він
майже у кожному номері цього видання викладав свої економічні ідеї.
Значну увагу К. Коберський приділяв сільськогосподарській кооперації,
яка, на його думку, мала стати важливим чинником соціально#
економічного, політичного, культурного розвитку краю. У своїй статті
«Етичні і економічні ідеї в кооперації» він зазначив, що, оскільки сільське
господарство є основою економіки краю, то відродження селянства є
практично тотожне відродженню української нації. Кооперація не була для
нього самоціллю, а засобом покращення економічного та політичного
становища українського населення, піднесення його освітнього та
культурного рівня [11, с. 9].
Крім наукової і публіцистичної діяльності К. Коберський провадив
активну практичну роботу, зокрема він був одним із співзасновників
кооперативів «Комета», «Зоря», «Базар» у Львові, працював
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референтом з питань кооперативної освіти в центральній установі
західноукраїнської кооперації у 1920 – 1930#ті рр. – Ревізійному союзі
українських кооператив (РСУК).
Значний вплив на розвиток кооперативного руху на західноукраїнських
землях справили погляди відомого теоретика і практика української
кооперації Ю. Павликовського. Він підкреслював особливо важливу роль
кооперування села, оскільки вважав, що українська кооперація є
насамперед кооперацією українського хлібороба, розглядав її як одну з
гілок національно#визвольного руху [12, с. 48–56].
Важливу роль кооперації у справі національного відродження
українців підкреслював ще один видатний кооператор, громадський діяч і
публіцист Остап Луцький. Першим ступенем розвитку кооперації він
вважав піднесення добробуту людей, а наступними завданнями –
запровадження справедливого ладу й національне визволення української
спільноти. О. Луцький підкреслював, що здобуття й закріплення
економічної незалежності є головною гарантією політичної незалежності
народу. Йому належить широко відоме гасло: «Опануємо місцевий ринок і
появимося з українським прапором на світовому ринку! Обмежимо
свободу чужого капіталу і чужого промислу на нашій землі!» [13, с. 1–5].
Поряд з ним гасла «Свій до свого по своє» та «Українські гроші – в
українські руки – на українські справи» стали виразниками доктрини
українського економічного націоналізму в кооперативному русі на
західноукраїнських землях у складі Польщі між двома світовими війнами.
Отже, український сільськогосподарський кооперативний рух на
західноукраїнських землях у 20–30#х рр. не був стихійним, а розвивався
на певних ідеологічних засадах. Його теоретики і практики намагалися
сформувати кооперацію як національно#господарський рух, який мав
слугувати не лише справі захисту економічних інтересів українського
населення, а й сприяти його національному визволенню. Це дає підстави
розглядати його у контексті доктрини економічного націоналізму.
Характерною
особливістю
розвитку
західноукраїнської
сільськогосподарської кооперації у період між двома світовими війнами
був його організований характер. На початку 1920 р. товариство
«Сільський господар» провело збори у Львові, на яких розглядалося
питання відбудови кооперації [14, арк. 69–71]. 4 січня 1921 р. на
розширених зборах за участю представників крайових кооперативних
установ, товариств «Просвіта» та «Сільський господар» було утворено
Крайовий Комітет Організації Кооператив (ККОК), на який покладалося
завдання відбудови існуючих довоєнних кооперативів і створення нових. І
Крайовий з’їзд українських кооператорів, що відбувся у Львові 9–10
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червня 1921 р. конкретизував план відбудови кооперації, обрав нове
керівництво Крайового ревізійного союзу. З 1922 р. Союз фактично став
виконувати функції Крайового комітету Організації Кооператив і
перетворився на головний ідейний та організаційний центр української
кооперації у Східній Галичині, а згодом і на Волині. У 1924 р. він був
перейменований на Ревізійний союз українських кооператив (РСУК) і під
такою назвою проіснував до 1944 р.
Діяльність РСУК у Східній Галичині та на Волині опиралася на широку
народну ініціативу. Вже на початку 1920#х рр. свідомі селяни,
інтелігенція, діячі господарських та культурно#освітніх товариств почали
відновлювати діяльність раніше діючих кооперативів, засновували нові.
Історик української кооперації І. Витанович відзначив, що з другої
половини 1921 р. кооперативи почали поставати масово і з такою
швидкістю, що апарат Ревізійного союзу не встигав їх оформлювати та
перевіряти їхнє становище перед прийняттям їх у члени [15, с. 326].
Сільські кооперативи були первинними ланками у системі
сільськогосподарської кооперації – кооперативами 1#го ступеня. У межах
повіту вони об’єднувалися в повітові союзи кооперативів (ПСК), на
більших територіях – в окружні союзи (ОСК). ПСК і ОСК являли собою
кооперативи ІІ ступеня. Упродовж 1924–1926 рр. було утворено 4
галузеві центральні установи – централі: «Центросоюз» – центральна
установа сільськогосподарсько#споживчих кооперативів; «Маслосоюз» –
централь молочарських кооперативів; «Народна торговля» – централь
міської споживчої кооперації; «Центробанк»– централь кредитної
кооперації. Ці установи стали третьою ланкою у системі
західноукраїнської кооперації – кооперативами ІІІ ступеня. Таким чином,
у середині 20#х років ХХ ст. на західноукраїнських землях сформувалася
добре зорганізована
триступенева система сільськогосподарської
кооперації.
Слід зазначити, що українське кооперативне будівництво викликало
занепокоєння та спротив з боку польської влади, адже кооперація сприяла
зміцненню економічних і політичних позицій українців. Центральні органи
влади та місцева польська адміністрація намагалися різними засобами
стримувати український кооперативний рух, контролювати діяльність
кооперативних закладів та установ. Так, новий кооперативний закон
1934 р. обмежив діяльність РСУК лише на територію трьох
східногалицьких воєводств, унаслідок чого з#під його контролю вийшли
308 кооперативів Волинського воєводства [16, c. 5–8]. У Східній Галичині
українській кооперації було завдано сильного удару в період
«пацифікації» восени 1930 р. Відділи польської поліції та військові
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підрозділи здійснили близько 800 погромів, які супроводжувались
нищенням кооперативного майна, фізичними розправами над членами
кооперативних управ. Погроми дійшли і до Волині. Це все негативно
вплинуло як на господарсько#економічний стан української кооперації,
так і на суспільно#політичне життя, послабило економічні, політичні,
культурні зв’язки між населенням Галичини та Волині, послабило його
боротьбу за свої національні права.
Однак, не дивлячись на спротив польської влади, у 1920–1930#х рр.
на західноукраїнських землях постала розгалужена мережа української
сільськогосподарської споживчої, виробничої та кредитної кооперації, що
сприяла економічному піднесенню західноукраїнського села, покращенню
добробуту сільських трудівників.
Одним із найпоширеніших видів сільських кооперативів були
кооперативи для загального закупу і збуту, або як їх ще називали
господарсько#споживчі. На середину 20#х років кооперативи цього виду
становили переважну більшість від загальної кількості українських
кооперативів.
На 1930 рік РСУК об’єднав 2512 сільських господарсько#споживчих
кооперативів. Переважна їх більшість функціонувала на теренах Східної
Галичини. На Волині, Холмщині, південно#західному Поліссі за
підрахунками І. Витановича на кінець 20#х років функціонувало 325
господарсько#споживчих кооперативів [17, с. 332]. У період кризи
кількість господарсько#споживчих кооперативів, підпорядкованих РСУК
зменшується. Якщо на 1930 р. їх нараховувалося 2512, то у 1934 р. –
2033 кооперативи [18, с. 369]. Після кризи господарсько#споживча
кооперація у західноукраїнському селі починає зміцнювати свої позиції,
зростає її господарсько#економічна та культурно#просвітницька роль.
Починаючи із 1935 р. кількість сільських господарсько#споживчих
кооперативів об’єднаних у РСУК постійно зростала і становила: у 1935 р.
– 2065, у 1936 р. – 2116, у 1937 р. – 2256 і у 1938 р. – 2360
кооперативів [19, с. 234].
Сільські споживчі кооперативи були об’єднані у повітові та окружні
союзи кооперативів, які у свою чергу були підпорядковані «Центросоюзу»
– галузевій централі, яка координувала діяльність всієї споживчої
кооперації. Вже у середині 1920#х рр. «Центросоюз» заявив про себе як
один з найкрупніших в регіоні і в Польщі експортерів
сільськогосподарської продукції, виробник власних товарів різних
категорій. Так, влітку 1926 р. він налагоджує кооперативну заготівлю та
експорт яєць. До кінця року ним було відправлено майже 9 вагонів
продукції до Німеччини та Польщі на суму біля 30 000 дол. США [20, с. 6].
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У другій половині 1930#х років експорт яєць через «Центросоюз»
становив 79% від загального експорту цього продукту Польською
державою. За 1938 р. ним було експортовано 320 вагонів яєць [21, арк.7].
Крім збуту яєць у 20#х рр. «Центросоюз» започаткував експорт
збіжжя та худоби. За його посередництвом у 1937 р. українська
господарсько#споживча кооперація збула 52400 тонн зерна на суму 13,2
млн. зл. [22, с. 7]. Внутрішньодержавна реалізація та експорт худоби і
м’яса «Центросоюзом» у 1938 р. становили біля 2 млн. зл. [23, арк. 12].
Слід зауважити, що крім експортних операцій «Центросоюз» посідав
важливе місце у постачанні кооперативної мережі промисловими
товарами, добривами, насінням тощо. Так у 1937 р. він поставляв
українським кооперативам промислових товарів на суму 7,7 млн. зл.,
нафтопродуктів – на суму 1,2 млн. зл., 3,4 тон мінеральних добрив і 217
тон сортового насіння [24, арк. 1]. Загальний товарооборот
«Центросоюзу» у 1938 р. складав 31 773 000 зл., з них збут
сільськогосподарської продукції – 16 934 800 зл. постачання товарів –
12 800 200 зл. [25, с. 398].
Поряд із споживчою важливу роль у господарському житті
українського населення Основними видами сільськогосподарських
кредитних кооперативів, що утворювалися на місцях були ощадно#
позичкові каси та кооперативні банки. У період між двома світовими
війнами найпоширенішими типами сільських кредитних товариств були
так звані «райфайзенки» та «каси Стефчика». У містах починають
виникати кредитні кооперативи, які спочатку називалися Повітовими
кредитними касами, а згодом отримали назву Українбанків. Початково ці
каси призначалися для кредитування міського населення, але в умовах
Східної Галичини та Волині, де чисельно значно переважало сільське
населення, послугами Українбанків почали користуватися селяни
приміських сіл. Так на 1937 р. серед загальної кількості членів
Українбанків 79,3% становили селяни, 5,4% – ремісники та робітники,
11% – службовці та люди вільних професій; 1,6 – купці та промисловці,
2,7% – інші категорії [26, с. 434].
На 1938 р. у Східній Галичині нараховувалось 563 «райфайзенки»,
підпорядкованих РСУК [27, с. 432], а у Волинському воєводстві – 228
кредитних кооперативів [28, арк. 37]. Суми кредитів, які надавали сільські
ощадно#позичкові кооперативи були невеликими – до 100 і рідше 300#
500 зл. Кредити видавались як правило на рік «до нового врожаю» або на
два роки. Ціна кредиту була різною в різних регіонах, але в середньому
коливалась у межах 7%–9% річних.
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Поряд із «райфайзенками» і «касами Стефчика» важливе місце у
кредитуванні українських селян посідали повітові кредитні каси –
Українбанки. За соціальним складом пайовиків, де значну перевагу мали
селяни і за сферою кредитування їх також можна віднести до системи
сільськогосподарської кредитної кооперації. Українбанки виникали, як
правило, у повітових містах, але кредитну діяльність вони розгорнули
головним чином на довколишні села. Фінансову основу цих кооперативів
також складали паї, розмір яких коливався від 5 до 50 зл. Сума середнього
кредиту складала 300#500 зл. Позики видавались на довший термін – 2,5
років і більше. Процедура надання позики була дещо іншою, ніж в
сільських ощадно#позичкових касах. Документальною основою для
отримання кредиту був вексель – спеціальний борговий документ,
складений відповідно до юридичних правил, який стверджував
зобов’язання векселедавця (того, хто брав позику) сплатити певну суму у
зазначений термін.
Упродовж другої половини 20#х–30#х рр. Українбанки утворюються
практично у всіх повітових містах Східної Галичини і в багатьох малих
містечках (всього 113). На Волині такі банки утворюються в Луцьку,
Кременці, Здолбунові, Острозі та інших містах і містечках. З волинських
кредитних кооперативів такого типу динамічно розвивався Український
кооперативний банк в Луцьку (заснований у 1926 р.), який до 1928 р. мав
1 200 членів і 40000 зл. власного капіталу. Він мав відділи у містечках
Рожище і Колки [29, с. 4]. Волинський селянський кооперативний банк у
Рівному, закладений у 1925–1926 рр. із 1928 р. по 1934 р. збільшив
власні капітали з 6321 зл. до 28150 зл. [30, с. 226]. Успішно діяли у 30#х
роках кооперативні банки в Новому Почаєві, Здолбунові. У Східній
Галичині на 1937 р. із 113 банків 90 мали вклади до 50000 зл. [31, с. 434].
Порівнюючи із 1925 р. у 1937 р. ощадні вклади кредитних товариств
підпорядкованих РСУК зросли з 1,5 млн до 1,5 млн зл., а резервні фонди
відповідно з 700 тис. зл до 6,3 млн зл. [32, арк. 4]. На цей час до
Ревізійного союзу входили 668 кредитних кооперативів, у тому числі 113
Українбанків та 543 сільські райфайзенки [33, арк. 1].
Координував і спрямовував діяльність української кредитної кооперації
Крайовий кредитний союз – «Центробанк». З другої половини 30#х років
він перетворився на центральну касу української кооперації, через яку
проводились кооперативні розрахунки. Він надавав кредити кооперативам
різних профілів та ступенів, чим підтримував західноукраїнську
кооперацію в цілому, сприяв господарсько#економічному розвитку
регіону. Так у 1937 р. «Центробанк» надав кредитів на суму 2 204 000 зл.
[34, с. 33].
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Станом на 1938 р. обіг банку перевищив 70 млн. зл., а запасні фонди
складали понад 320 тис. зл. [35, с. 2]. Отже, кредитна кооперація на
західноукраїнських землях у 1920 – 1930#х рр. успішно втілювала одне із
основних гасел «Українські гроші – на українські справи».
Крім сільської господарсько#споживчої та кредитної кооперації на
західноукраїнських землях значних успіхів досягло кооперативне
молочарство, яке охопило велику кількість населення і створило власну
чітку організаційну структуру на чолі з галузевою централлю
«Маслосоюз» (з 1925 р.).
Якщо у 1925 р. «Маслосоюз» об’єднував 72 молочарні, то у 1929 –
725. Виробництво масла зросло відповідно з 164506 кг до 2169178 кг.
Частка експорту зросла із 0,12% до 37,47% [36, с. 27–28]. Найбільшими
імпортерами масла були Австрія, Німеччина і Чехословаччина.
Світова економічна криза 1929–1933 рр. не вплинула на становище в
кооперативному молочарстві, яке демонструвало позитивну динаміку.
Станом на 1938 р. у мережі «Маслосоюзу» діяли 136 районних
молочарень і 2000 пунктів збору молока. Збір молока досяг 115 млн.
літрів – у 13,7 рази більше, ніж у 1925 р. Виробництво масла становило
2947551 кг [37, с. 410].
Таким чином, до кінця 30#х років «Маслосоюз» перетворився у
багатогалузеве кооперативне підприємство, яке охопило основні сфери
виробництва, збуту та переробки молокопродуктів та іншої
сільськогосподарської продукції і зайняло передові позиції на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Отже, західноукраїнська сільськогосподарська кооперація у 1920–
1930#х рр. сформувалася у потужну мережу, що охопила практично всі
сфери, пов’язані із виробництвом, заготівлею, збутом та переробкою
сільськогосподарської продукції, налагодила кредитування українського
населення та кооперативних спілок різних рівнів. В умовах визиску та
експлуатації українського населення Польською державою кооперація
стала легальною формою його самозахисту та засобом боротьби за свої
національні права в економічній, політичній та культурній сферах. Вона
сприяла накопиченню українським населенням капіталів та інвестувала їх
в сільськогосподарську та торговельну діяльність, що сприяло
покращенню добробуту сільських трудівників. В умовах бездержавності,
національних, політичних та економічних утисків з боку польської влади
сільськогосподарська кооперація у період між двома світовими війнами на
західноукраїнських землях стала міцним бар’єром на шляху державної та
національної асиміляції українців ІІ Річчю Посполитою.
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ НАРОДНОГО РУХУ
УКРАЇНИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано діяльність Народного Руху України у
напрямі забезпечення економічного суверенітету України в
останній період існування СРСР та перші роки розбудови
незалежної держави. У дослідженні висвітлено роботу
представників Руху зі створення власної фінансово(кредитної
системи, національної валюти, впровадження ринкової економіки.
Ключові слова: громадсько(політична організація, економічний
націоналізм, Народний Рух України, незалежність, політична
партія.
Досвід провідних країн свідчить про те, що економічний суверенітет є
сутнісною ознакою та водночас запорукою національної безпеки держави.
Тому в умовах розбудови сучасної України основним завданням є
включення у державну концепцію економічного націоналізму як чинника
стабільної та успішної країни.
Національно#демократичний поступ періоду 1980#х – 90#х років виніс
на порядок денний і питання економічної самостійності УРСР. Значна
роль у цьому процесі належить громадсько#політичній організації, а
згодом і партії Народний Рух України.
Історіографія вивчення проблеми Народного Руху, зокрема
економічних питань, представлена значною кількістю наукових праць.
Серед них роботи Г. Гончарука «Народний Рух України. Історія» [1],
О. Гараня [2], В. Ковтуна [3], Ю. Діденка [4], О. Шановської [5].
Відображення економічної доктрини у програмних положеннях Народного
Руху України розглянуто в роботах д.е.н., професора М. Швайки [6].
Метою статті є висвітлення питання економічного націоналізму в
політиці Народного Руху України у період боротьби та становлення
незалежної української держави.
На Установчому з’їзді НРУ 8#10 вересня 1989 р. рухівці почали
обговорювати план дій стосовно розбудови самостійної моделі української
економічної системи. У доповіді делегата В. Черняка зазначалося:
«Застійне господарювання принесло на землі нашої республіки чи не
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найщедріший урожай різних небезпек. Україна на багатьох напрямках
досягла такої грані деградації, за якою наступає межа фізичного та
генетичного існування народу України… Економічна криза торкнулася
кожного з нас жителів України. З’їзд НРУ вважає, що порятунок і вихід –
у переході республіки на господарський розрахунок, на економічну
самостійність. Йдеться про забезпечення суверенітету республіки на
ресурси, потужності, рішення. Економічною основою самостійності
республіки повинна стати республіканська форма власності. Всі
національні багатства України повинні належати всім сущим на її землі.
Союзні міністерства#монополії повинні покинути нашу республіку.
Економічна самостійність України – це противага адміністративно#
бюрократичному господарюванню, поступовий, невпинний рух до
регульованого конкурентного ринку, це поєднання сил ринку і
розважливої мудрості економічних методів державного регулювання. Це,
нарешті, – підпорядкування сильної економіки вищим загальнолюдським
та національним цілям» [7, с. 367#368.].
На думку професора В. Черняка, основною причиною кризи, в якій
опинилась економіка й суспільство, є одержавлення всього і вся: засобів
виробництва, людини, партії, ідеології, науки і культури. Держава
перетворилась на монстра, який давив усе живе. Це надмонополізація,
надцентралізація.
Отже, для того, щоб лікувати хворобу, вважав В. Черняк, треба
впливати не на симптоми, а на причину. Для того щоб вивести економіку
із стану кризи, треба ліквідувати ті причини, які її порушили. Вихід із
кризи він вбачав через роздержавлення засобів виробництва, держави,
людини, партії, ідеології, культури [8, с. 41#42].
В Україні перша програма не лише економічних, ринкових реформ, а й
державного будівництва, яка згодом стала загальнонаціональною,
підготовлена рухівською командою, до складу якої входили спеціалісти з
макроекономіки, такі як: В. Пилипчук, В. Черняк, М. Швайка.
В. Чорновіл неодноразово наголошував, що «М. Швайка був
переконаний, що після виходу зі складу СРСР Україна заживе щасливо і
заможно, оскільки 90 % прибутків, які до цього забирала Москва,
залишатимуться в Україні» [9, с. 153].
Професор М. Швайка чимало зусиль доклав до обґрунтування таких
ключових питань державного будівництва, як шляхи забезпечення
економічного суверенітету, подолання наслідків колоніального минулого,
створення найважливіших економічних атрибутів незалежної України.
Цим питанням присвячені перші в Україні праці М. Швайки, його виступи
на сесіях Верховної Ради України, на зібраннях громадськості. Про
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необхідність створення незалежної від центру грошової системи України
науковець М. Швайка доповів на Львівській крайовій конференції Руху 7
травня 1989 р., а також із цією доповіддю він виступив на Установчому
з’їзді НРУ 8 вересня 1989 р. Професор підкреслював: «Для того щоб бути
вільними, треба повністю ліквідувати відомчу форму управління,
державну форму власності й надати повну свободу народу українському в
тому, що він хоче виробляти і як він хоче жити. Гарантом економічного
суверенітету нашого народу повинна стати нова система виробничих
відносин, що не допускає будь#якої політичної чи юридичної
несправедливості, нерівності, диктату, панування. Така система
економічних відносин передбачається двоярусною: нижча форма – це
відносини обміну, які деформовані, не забезпечують еквівалентності, і
вища форма – це господарський розрахунок. Саме через те, що ціни
фактично є фікцією, ми не можемо реалізувати продукцію нашої праці.
Ціни надто занижені, встановлені з таким розрахунком, щоб знецінити
результати праці. Через занижені ціни на сільгосппродукцію, наприклад,
республіка втрачає близько мільярда карбованців, на вугілля – близько
півмільярда, через завищені ціни на сільськогосподарську техніку,
будівельні матеріали, інше ми втратили минулого року понад 3 мільярди
карбованців» [10, с. 29].
Відомий історик і громадський діяч В. Ковтун відзначає, що в час
розгортання боротьби за незалежність України «в галузі економіки
професор М. Швайка пішов далі невиразного гасла «економічної
самостійності в складі СРСР», а за ключові визначив завдання створення
в Україні власної фінансово#кредитної системи, Українського
національного банку, власної грошової одиниці, що на той час
сприймалося як сенсація» [11, с. 128].
Як зазначає сам рухівець М. Швайка: «Великою новиною для
делегатів Установчого з’їзду НРУ були такі мої слова, яких вони досі не
чули і які не вписувалися в радянські штампи… Суверенітет не можливий
без створення власної фінансової, грошової, кредитної системи, власної
банківської системи. Що потрібно нам у першу чергу для цього зробити?
Треба випускати власні гроші – створити грошову систему. Другу, треба
створити власну кредитну систему. Доти, поки Держбанк Союзу РСР
розподілятиме, а не мобілізуватиме, розподілятиме, підкреслюю, ресурси
без взаємозв’язку з тим, наскільки ці ресурси наявні, ми ніколи не
збалансуємо економіки. Досі в нас, у республіці, ніхто не веде обліку
таких кредитних ресурсів…».
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Власна національна валюта, за М. Швайкою, сприяла виробленню
почуття солідарності і територіальної єдності, відродженню національної
самосвідомості і мала антицентралістське спрямування [12, с. 226].
На жаль, як зазначчає М. Швайка започаткована рухівцями плідна
діяльність зі створення ефективної ринкової грошово#кредитної і
банківської системи України була перекреслена банківськими мафіозі, які
перетворили банківську систему із засобів державного будівництва у засіб
свого збагачення і махінацій [12, с. 227].
Слід відмітити, що ставши народним депутатом Верховної Ради
України І скликання М. Швайка, почав реалізовувати рухівську програму
зі створення національної грошової системи. У той час у Нацбанку і
Кабінеті Міністрів не було не тільки окремих підрозділів, а й жодного
працівника, який займався б питаннями виготовлення грошових знаків,
карбуванням монет і створенням національної грошової системи. Він
знайшов художників, які виготовили взірці банкнот: «У мене ще досі
зберігаються прекрасні взірці українських грошей, виготовлені
львівськими митцями, зокрема М. Яцівим. Перевага була віддана групі
Б. Максимова, який виявився активним керівником групи і блискучим
організатором» [12, с. 228].
Рухівець М. Швайка зв’язався із закордонними фірмами, які виявили
бажання виконати замовлення України на друкування банкнот і
карбування монет, а оскільки в бюджеті держави не було валюти для
оплати замовлення, він домовився з керівником Чорноморського
пароплавства В. Пилипенком про отримання позики.
11 травня 1991 р. представники Народного Руху України завітали до
кабінету Л. Кравчука і ознайомили його з взірцями грошових знаків.
Посадовець був здивований, адже жодних рішень щодо цього на той час
не приймалось.
Найбільш придатним для карбування монет виявився Луганський
верстатобудівельний завод. У виданій Музеєм історії і культури
м. Луганська праці А. Люльки наводиться підписаний М. Швайкою лист
№ 06#3/14#971 адресований генеральному директору Луганського
виробництва від 1 жовтня 1991 р. Цей документ історики, нумізмати
вважають початком зародження карбування монет в сучасній Україні.
На сесії Верховної Ради 4 січня 1992 р. від Народної Ради виступив
професор М. Швайка з альтернативною програмою переходу України до
ринкової економіки, в якій рішуче протестував проти бездумної реалізації
положень «Вашингтонського консенсусу», а також ставив питання про
державне регулювання економіки, застосування протекціоністської
політики, ліквідацію сталінської кредитно#банківської системи, негайне
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запровадження національної валюти – гривні, розбудову митниці та інших
атрибутів державності [12, с. 229].
Рухівська
програма
переходу
до
ринку
була
повністю
самостійницькою, без заходів шокової терапії, не допускала жорсткої
монетарної політики, що її нав’язували ззовні, базувалася на чітких
ринкових принципах й ефективних методах господарювання.
Номенклатурна більшість у Верховній Раді схвалила програму
лібералізації насамперед через те, що її прийняв північний сусід.
Члени Руху брали активну участь у розсоюзненні, у виході з грошово#
кредитної і банківської системи СРСР, у безрезультатних переговорах з
Росією з приводу розподілу діамантових, золотовалютних і кредитних ре#
сурсів СРСР і закордонного майна, а також створення платіжного союзу.
Представники НРУ разом з народними депутатами, працівниками Ради
Міністрів України (заступниками голови), науковцями України (академі#
ками НАН України М. Чумаченком, В. Геєцем та ін.), а також ученими
Гарвардського університету (США) В. Хоганом, Д. Беллом, К. Кеназі,
Д. Хьюком на урядовій дачі в Пущі#Водиці опрацьовували програму
реформування економіки України і переходу до ринкової моделі, схвалену
ВР України, якою передбачалось запровадження гривні [13, с. 884].
У 1992 р. з метою прискорення створення в Україні грошової системи
була створена робоча група у складі академіка І. Лукінова (директор
Інституту економіки АН України), академіка В. Геєця, професора
А. Мороза та інших провідних науковців. Нацбанком оголошений
конкурс, який також виграли представники НРУ. Після схвалення
Нацбанком програми, провідним фахівцям була виплачена премія.
Таким чином, Народний Рух заклав важливі економічні підвалини
формування і розвитку незалежної України, рухівці одними з перших
концептуалізували у своїх програмних документах ідею політичного й
економічного суверенітету держави та спромоглися втілити в життя
декларовані реформи.
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The economic nationalism of Narodny Rukh of Ukraine in the period of the
development of Ukrainian state. The article is analyzed the activities of
Narodny Rukh of Ukraine in the direction of ensuring the economic
sovereignty of Ukraine in the last period of the existence of the USSR and the
first years of the development of an independent state. The study is
highlighted the work of representatives of the Rukh to create their own
financial and credit system, the national currency, and the introduction of a
market economy are covered.
Key words: social(political organization, economical nationalism,
Narodny Rukh of Ukraine, independence, political party.
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MADE IN FRANCE: ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНОГО ФРОНТУ ФРАНЦІЇ
Автор проаналізував економічну політику Національного
фронту Франції та передвиборчу програму кандидата в
президенти Марін Ле Пен. Охарактеризовано еволюцію
економічних вимог Національного фронту розглянуто їх основні
аспекти щодо зростання економічного потенціалу Франції.
Ключові слова: Національний фронт, Франція, Марін Ле Пен,
економічна політика.
Проголошення 2018–2019 року Роком французької мови в Україні
актуалізує не тільки зацікавлення мовою, але й культурними, політичними
особливостями розвитку Франції.
Національний фронт Франції (далі – НФ), а з 2018 р. – Національне
об’єднання є не тільки лідером серед правил сил Франції, але й переважає
серед правих партій ЄС. Особливе місце у діяльності та програмі НФ
займають економічні вимоги.
У сучасному історіописанні існує багато досліджень з історії Франції
[1–6] та сучасної політичної історії світу, у яких розглядається еволюція
НФ [7–11], діяльність лідерів Жан#Марі Ле Пен та Марін Ле Пен [12].
Французька праворадикальна націоналістична політична партія
Національний фронт представлена у національному та Європейському
парламенті, входить до Альянсу європейських національних рухів. З
2011 р. керівництво партією здійснює донька засновника Жана#Марі Ле
Пена Марін.
Перша програма “Захищаючи французьке” прийнята у 1973 р.
закликала до протекціоністських заходів для малого і середнього бізнесу,
підтримки підприємництва як основи економіки, заохочуючи населення
підтримувати національного виробника і створюючи ефективну та
зрозумілу податкову систему.
У 1970#х рр. програмні вимоги НФ передбачали максимальне
обмеження ролі держави в економіці, свободу підприємництва. У 1990–
2000#х рр. економічні пункти були уточнені: кожен француз мав бути
забезпечений роботою [13, с. 144]. Цю тезу вважають відносно новою
розробкою правої французької партії, оскільки на початку свого існування
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Національний фронт критикував високі податки, активне втручання
держави в економічні процеси, а також процвітання французької
буржуазії на тлі низького рівня жителів сіл. Однак після 2000#х років
партія почала активно експлуатувати думку про економічний
протекціонізм і розширення процесів глобалізації. Національний фронт
вважає, що фінансові й імміграційні аспекти глобалізації знищують робочі
місця і реально загрожують загальному добробуту Франції.
У програмі партії 1997 р. стверджено, що французька економіка не
вільна: затиснута в лещатах між світовою вільною торгівлею і
соціалістичною участю держави в управлінні господарством, вона терпить
збитки від поєднання цих двох ідеологій. НФ пропонував відновлювати
економічні кордони, бо не можуть конкурувати між собою французькі
підприємства і підприємства країн третього світу, де зарплата, соціальний
захист і умови праці відрізняються від французьких. Щоб зробити
конкурентоспроможною економіку Франції, Національний Фронт
скоротить різницю між загальною обов’язковою сумою податків на
французьких виробників і тим, що виплачують прямі конкуренти.
Занепокоєння у НФ викликало становище французького села, якому
загрожувала загальна байдужість і повільна смерть. У програмі закликано
рятувати французьке сільське господарство: немає суспільства без селян.
Для відродження села у Франції треба запровадити такі заходи:
підвищувати
якість
сільського
господарства
та
статус
сільськогосподарських робітників, скасувати податок на успадкування
господарств, ввести мораторій на виплату боргів, прагнути до
продовольчого самозабезпечення, підтримувати рівень якості, захищати
дрібні господарства [14].
Марін Ле Пен продовжила перегляд економічної частини програми.
Національний фронт критикував високі податки, активне втручання
держави в економічні процеси.
Лідер французьких ультраправих хоче відновити паспортний контроль
на французьких кордонах, створити 40 тисяч нових робочих місць у
в’язницях, автоматично висилати з країни злочинців#іноземців і перестати
виплачувати допомогу батькам неповнолітніх правопорушників#
рецидивістів.
Глава Національного фронту має намір скоротити французьких
депутатів і сенаторів, але обіцяє створити 21 тисячу додаткових робочих
місць для поліцейських і митників. Марін Ле Пен прагне ввести у Франції
“економічний патріотизм”: створити 3% податок для імпортних товарів і
повернути країні колишню промислову міць.
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До 2017 р. партія виступала за вихід Франції з Єврозони і наполягала
на необхідності повернення національної одиниці – франка, проти участі
Франції в Шенгенській зоні [15]. Оскільки рівень безробітття у Франції
10% – друге місце серед країн сімки, то для його подолання М. Ле Пен
пропонує більше виробляти національних товарів. Причинами безробіття
вона вважає повну свободу торгівлі, потік низькооплачуваних
працівників, запровадження євро [16, с. 5].
У президентській кампанії 2017 р. Марін Ле Пен обіцяла змінити
Францію, виконавши 144 ініціативи, повернути Франції свободу, а її
народу – голос [17–19].
Вільна і безпечна Франція мала бути водночас процвітаючою. Нова
патріотична модель розвитку зайнятості передбачала розробити план
реіндустріалізації в рамках співпраці промисловості, підтримку
французьких підприємств в умовах недобросовісної міжнародної
конкуренції шляхом формування розумного протекціонізму і відновлення
національної валюти, для забезпечення захисту споживачів і чесної
конкуренції заборонити імпорт і продаж іноземної продукції, яка не
відповідає поставленим перед французькими виробниками нормам,
надання держзамовлень виключно французьким підприємствам за умови
розумної розбіжності в ціні, зарезервувати частину держзамовлення для
середнього та малого бізнесу. Пропонується ввести додатковий податок на
працю іноземних співробітників для забезпечення національного
пріоритету зайнятості французів, зменшити адміністративні та податкові
бар'єри для малого і середнього бізнесу.
У програмі передбачено удвічі зменшити максимальну процентну
ставку за позиками і банківські кредити для підприємств і сім'ї. Марін Ле
Пен прагне, щоб великий бізнес створював власні інвестиційні фонди для
підтримки інноваційних підприємств [20].
Кандидат у президенти передбачала зберегти робочий 35#годиний
тиждень, прагнула скасувати оподаткування понаднормових і зберегти
надбавку за них.
Президентські вибори у Франції 2017 р., які пройшли у два тури:
перший відбувся 23 квітня, а другий – 7 травня, не принесли перемоги
Марін Ле Пен. У другому турі вона набрала тільки 33,9% голосів
виборців. Президентом Франції обрано Е. Макрона.
23 вересня 2017 р. у Тулузі М. Ле Пен оголосила про те, що НФ чекає
історична реорганізація. Ця заява свідчить не тільки про аналіз партією
помилок та прорахунків виборчої кампанії, а про внутрішню кризу.
Керівництво НФ відмовилось від виходу Франції з ЄС, нове завдання – у
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рамках ЄС отримати більше контролю над державним бюджетом і
банківською системою.
Отже, програма Національного фронту і Марін Ле Пен передбачає
економічний суверенітет, протекціонізм національних виробників,
зростання добробуту французів, кампанію “Зроблено у Франції”.
Економічні погляди французьких лепенців є спробою вирішити проблему
міграції та подолати економічну кризу.
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