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ПОЛІТИКА: АКЦЕНТИ  ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СТОСУНКАХ З 

РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 
 
Означена проблема у заголовку статті є певною мірою „terra incognita”, 

тому наукові розвідки у цій царині є надзвичайно актуальними. 
Ні для кого не є секретом, що країна перебуває в стані перманентної 

кризи, яка охоплює практично всі предметні галузі, якими Україна 
представлена як суспільство і держава.  

Маргінальність багатьох сфер суспільного буття сучасної України, з 
одного боку, призводить до болючого відмирання усталених традиціями 
поколінь цілих сегментів економічного, політичного, освітнього та ін. 
простору, з іншого боку, породжують нові далеко неусвідомлені та опановані 
державою та громадянами форми відносин, в тому числі у сфері 
міжнародних відносин.  

Потребою української сучасності є усвідомлення суспільною елітою і 
пересічними жителями нагальної потреби змістової конкретизації 
національних інтересів, і, найголовніше, вироблення та практичне 
застосування комплексу заходів та засобів протекціонізму українськості 
всередині суспільства та на міжнародній арені. 

Одним з важливих секторів державотворчих процесів є сфера 
гуманітарних відносин з нашим північним сусідом – Російською Федерацією 
[1]. За роки незалежності українською дипломатією досягнуто значного 
поступу в правовому врегулюванні стосунків між двома країнами, що 
знайшло своє відображення у договорі про дружбу, співробітництво та 
партнерство від 1999 р.[2], однак вони ще далекі від ідилії ( красномовним є 
українсько-російський конфлікт навколо острова Тузла [3]). 

Через обмеженість обсягу статті зупинимось на одній із складових 
зазначеної проблеми – характері використання спільного інформаційного 
простору. 

Загальновідомо, наприклад, що будь-яка незалежна держава, якщо вона і 
надалі має намір такою залишатися, не може не прагнути до контролю над 
своїм інформаційним простором. Активне використання загального з іншою 
державою інформаційного простору обумовлює необхідність усвідомлення 
реальних чи потенційних політичних, економічних, культурологічних загроз 
такого використання і розробки стратегічно обґрунтованої, адекватної і 
функціонально виправданої позиції. 

У свою чергу, розробка подібної стратегічної позиції можлива лише за 
умови, якщо буде до кінця уточнена специфіка загального україно-
російського інформаційного простору. При цьому необхідний первісний етап 
розробки зазначеної стратегічної позиції повинен бути загальнотеоретичним 
осмисленням суті і „палітри” можливих напрямків трансформування 



зазначеної ситуації, тому що саме таке осмислення дає можливість 
відтворити загальну картину останньої в її найбільш можливих варіантах 
розвитку. 

Україно-російський інформаційний простір не має зводитися лише до 
спільних каналів комунікації, тому що вони за своєю суттю є, насамперед, 
своєрідною системою історично вироблених, а тому і формально, і за змістом 
близьких один одному культурних кодів.  

Характер процесів, що відбуваються в Росії, – посилення авторитарних 
тенденцій у владних структурах, ескалація націонал-патріотичних настроїв 
тощо, – дає підстави стверджувати, що родинні культурні коди, що діють у 
зоні загального україно-російського інформаційного простору, можуть бути 
використані (а можливо уже використовуються) відповідними соціальними 
силами в Росії для заздалегідь спланованого і цілеспрямованого впливу на 
Україну. 

Так, посилення останнім часом експансіоністської риторики у виступах 
не тільки окремих державних чиновників, але і широко відомих 
представників інтелектуальної еліти Росії [4], численні прояви 
„профспілкового” реваншизму й ідей „неосоюзної” реінтеграції як дуже 
розповсюджених стереотипів російської геополітичної свідомості (і, до речі, 
потенційно „перспективних” установок зовнішньої політики Росії щодо 
держав СНД) приводять до ряду невтішних і зовсім не оптимістичних 
висновків. Наприклад, до висновку про те, що в руслі цілком можливої зміни 
конкретно-історичної ситуації в Росії цілком можливою є істотна, аж до 
кардинальної, зміна російської політики стосовно країн, розташованих на 
території пострадянського простору [5]. 

В останньому ж випадку ніхто не може дати найменших гарантій того, 
що загальний україно-російський інформаційний простір не буде 
використано для послідовного цілеспрямованого впливу на масову 
свідомість в Україні заради об’єднання в новий союз із Росією. Для реалізації 
цієї стратегічної лінії може бути використано кілька сценаріїв, серед яких ми 
розглянемо три, найбільш можливі. 

Сценарій 1. „Радянський” проект 
Він передбачає використання дуже привабливого фактора опозиційності 

щодо будь-якої офіціозної ідеології і безпосереднє звертання до масової 
свідомості, її емоційного досвіду, подекуди ностальгічно-ідеалізовано 
відтворюючого недавнє радянське минуле. „Радянський” проект відводить 
мовній проблемі (проблемі російськомовних у країнах, що утворилися на 
території пострадянського простору) важливу, але другорядну роль у 
порівнянні із сучасними націонал-патріотичними міфами про „російську 
ідею”. У його рамках російська мова виступає не стільки як інструмент 
етносоціокультурної ідентифікації, скільки як каталізатор загальної 
історичної пам’яті. 

Проект має на меті застосування підкреслено непропагандистських, 
неідеологічних способів впливу (ретрофільми радянського періоду, 
неформальні інтерв’ю з ученими, естрадними зірками, діячами культури, 



відомими акторами театру, кінематографа і т.д.). 
“Радянська” карта може бути використана, наприклад, як досить 

ефективний спосіб виховання цивільного індиферентизму, як перешкода 
масовому перетворенню дуже значної частини населення країни у своєрідну 
„п’яту колону”» неосоюзної реінтеграції. 

Сценарій 2. „Російський” проект 
Націонал-патріотичне фарбування даного сценарію припускає іншу 

техніку обробки масової свідомості. Штучна політизація всіх сфер культури 
(в тому числі сфери мови) досягається тут за рахунок використання відомого 
міфу про біполярне протистояння двох сил – Добра і Зла. Перенесений зі 
сфери відносин СРСР і Заходу в сферу відносин України і Росії цей міф 
трансформується в опозицію „гарної” російської ідеї „поганій” ідеї 
українського самостійництва. Війна мов і культур, до якої мимоволі стає 
причетною людина, що піддається пропагандистському впливу, втягує її в 
своє коло. Не дивно, що деякі адепти „російського” проекту хотіли б 
нав’язати всьому російськомовному населенню України роль російської 
діаспори, що відстоює інтереси “порубіжжя Росії” [6]. 

Подібна концепція „співвітчизників за кордоном” і „російської 
діаспори” зі сфер абстрактних теоретичних розробок і приватних думок усе 
частіше проникає в сферу „великої політики”, перетворюючись в офіційну 
доктрину певних політичних кіл Росії. 

Прорахунки і недоробки українського керівництва у внутрішній політиці 
використовуються в цьому випадку для зміни змістовного статусу проблеми 
– з мовної вона перетворюється в проблему прав і бажань росіян в Україні. 
Причому негативна оцінка „стану” цих прав і бажань, акцент на „обмеженні” 
останніх усе частіше стають ключовим пунктом „турбот” чиновників досить 
високого рангу, включаючи представників Держдуми Російської Федерації і 
навіть Адміністрації президента Росії. 

Внутрішній механізм його здійснення гранично простий. У рамках даної 
схеми (ототожнення російської мови і російської культури з російською 
державністю) факт російськомовності ставить людину перед дилемою: усіма 
силами домагатися або возз’єднання України і Росії, або введення в Україні 
подвійного громадянства. 

Для безпосереднього практичного здійснення даного сценарію 
зацікавлена сторона використовує відповідні „обґрунтування” і заклики в 
ЗМІ, включаючи квазінаукові трактати й есе, що доводять українському 
читачеві, з одного боку, ілюзорність української нації й української мови як 
самостійних культурних феноменів, з іншого боку – привабливість 
російського імперського державного „штилю” у порівнянні з провінційною 
українською „містечковістю”. 

Сценарій 3. „Слов’янський” проект 
Він є пом’якшеним варіантом відверто шовіністичного „російського” 

проекту. Панславістська тенденція бере початок, як відомо, від тієї лінії 
російської філософської думки (Ф.М.Достоєвський, М.В.Данилевський, 
В.С.Соловйов), що робила акцент не на національному автаркізмі російської 



культури, а навпаки, на її всесвітньо-домінантному характері. 
Необхідно відразу ж указати, що подібна орієнтація аж ніяк не 

виключала і не виключає великодержавного мислення (навпаки, сприяє 
йому), оскільки відзначений універсалізм є замаскованим. Інша справа, що в 
сучасному ідеологічному контексті панславізм минулого сторіччя звужується 
до ідеї східнослов’янського союзу як результату об’єднання трьох народів-
братів – російського, українського і білоруського. 

Усі три розглянуті сценарії потенційного і частково реального впливу 
Росії на самосвідомість громадян України за допомогою загального 
інформаційного простору мають на меті формування негативного ставлення 
до української незалежності, привабливості в очах української громадськості 
ідеалу повернення в „союзне лоно” [7]. 

Зрозуміло, сказане не означає, що принципово неможливими є інші, в 
тому числі і неконфронтаційні сценарії, згідно з якими можуть розгортатися 
процеси в рамках загального україно-російського інформаційного простору. 
Не означає сказане і того, що конкретно-історична ситуація складеться 
неодмінно таким чином, коли реалізація одного з розглянутих сценаріїв 
обов’язково перетвориться з потенційно можливої в ймовірну. 

Сказане означає лише одне: серйозна аналітична робота, що є 
обов’язковою умовою ефективного функціонування будь-якого державного 
механізму, повинна включати завчасний розгляд усіх скільки-небудь 
небезпечних у прогнозованому майбутньому ситуативних варіантів, тобто 
варіантів, чи реально потенційно здатних привести до дестабілізації 
обстановки в державі. У даному ж конкретному випадку підвищена увага до 
загального україно-російського інформаційного простору і процесів, що 
відбуваються на його теренах, безпосередньо пов’язана, зокрема, і з 
тривожними фактами, що мають місце. А це завдає серйозної шкоди як 
україно-російським відносинам, так і національній безпеці обох держав. 

У той же час розглянуті закономірності і потенційні загрози зовсім не 
зумовлюють висновку про те, що україно-російський інформаційний простір 
повинен бути зруйнований. Мова йде про інше – спільний україно-
російський інформаційний простір, насамперед, необхідно ретельно вивчити.  

Так, незаперечним є те, що саме за допомогою загального україно-
російського інформаційного простору Україні значною мірою вдається  

– підтримувати досить високий рівень освіти, науки і культури; 
– з найменшими затратами сил і засобів „транслювати” практично будь-

які інформаційні масиви як у світовий інформаційний простір, так і зі 
світового інформаційного простору; 

– здатна здійснювати необхідний вплив на будь-які сфери україно-
російських відносин. 

Але, настільки ж незаперечним є і те, що: 
• саме за допомогою загального україно-російського інформаційного 

простору Росія здатна впливати на будь-які, – включаючи політичну й 
ідеологічну, – сфери україно-російських відносин, що визначає можливість 
реалізації, зокрема, і таких цілей, що суперечать збереженню України як 



незалежної держави. 
Це означає, що необхідність вирішення проблеми загального україно-

російського інформаційного простору зумовлена можливістю розробки і 
реалізації стратегії ефективного використання даного простору при 
одночасному максимальному зниженні рівня неминучих негативних 
наслідків такого використання. Вирішення цієї задачі і є стратегічною метою 
України в названій сфері. 

Необхідно зруйнувати помилкову тезу, що виникає в результаті вже 
згадуваного ототожнення відповідної мовно-культурної ідентифікації 
індивіда і його нібито проросійської орієнтації (згідно цій тезі, кожен індивід, 
що віддає в побутовому спілкуванні перевагу російській мові, автоматично 
стає представником „російської діаспори” і вимагає „захисту” з боку Росії). 

Причому, для того щоб усунути потенційні внутрішні та 
зовнішньополітичні тертя на ґрунті свідомо чи несвідомо „культивованої” 
україно-російської біполярності, необхідно в першу чергу: 

• змінити один з вихідних концептуальних постулатів формування 
української державності, замінивши етнічний принцип національної 
самоідентифікації громадян України державно-територіальним; 

• на основі зміненого в такий спосіб концептуального постулату зняти 
опозицію „корінна нація – національні меншості” за допомогою 
конституювання положення про те, що будь-який громадянин України, що 
визнає українські закони, належить до корінної української нації, незалежно 
від етнічного походження. 

Переглянуті в такий спосіб фундаментальні теоретична і законодавча 
основи формування української державності дадуть можливість переглянути 
і політику ототожнення російської культури з іноземною, із усіма 
випливаючими з цього практичними наслідками. А це означає, що в Україні 
будуть створені реальні і важливі передумови не тільки для максимально 
ефективного використання україно-російського інформаційного простору, 
але і для нейтралізації діяльності націонал-радикалів по обидві сторони 
україно-російського кордону. 
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