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Загальновідомо, що політичні традиції, історичний шлях, геополітичне 

положення та специфіка конкретного етапу розвитку суспільства впливають на 
стан політичної культури. Україна має багату на події історію, своєрідне 
геополітичне розташування, поліетнічний склад населення. Її історична доля 
відобразила взаємодію двох тенденцій у духовному і соціально-політичному 
розвитку. З одного боку, наявність давніх демократичних традицій, волелюб-
ний дух народу, здатність і прагнення до незалежності, вистраждані у 
протистоянні з численними загарбниками. З другого боку, існування України у 
складі Російської імперії, потім СРСР, що зумовлювало пригнічення 
національної своєрідності і політику державного диктату, наклало свій відбиток 
на характер політико-культурного розвитку нашого суспільства. 

Політичній культурі України притаманні регіональні відмінності. 
Специфіка виявляється щодо багатьох проблем, як інтеграція до Європейського 
Союзу, митного союзу; ставлення до важливих історичних подій, особливо 
оцінка постатей нашої вітчизняної історії; мовне питання тощо. Існують також 
специфічні відмінності у поглядах на шляхи й методи економічного розвитку 
країни. Регіональні відмінності політичної культури українського суспільства 
обумовлені факторами об’єктивного характеру, насамперед, пов’язаними з 
досвідом історичного розвитку народу. Однак не лише історичні, а й соціально-
економічні, духовні, психологічні, мовні фактори впливають на сприйняття 
людьми політичних подій та їх політичну поведінку. 

Українські землі довгий час були поділені між різними державами, не мали 
власної державності та самостійного досвіду правління. Українському народові 
нав’язувалися запозичені культурний, політичний, соціально-економічний зразки 
життя. Багаторазова денаціоналізація еліти України була пов’язана з ополяченням 
(XVII – XVIII ст.), русифікацією (XVIII – XIX ст.), створенням однотипної 
соціальної структури та нової радянської еліти (XX ст.). Це, з одного боку, 
залишило українські землі без власного державотворчого прошарку керівників, а з 
другого – сприяло відчуженню народу від власної еліти. 

Сьогодні можна сказати, що український народ вже має стійку 
вертикальну ідентифікацію, яка означає наявність не лише міцного зв’язку зі 
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своєю нацією-державою, а й почуття патріотизму, визнання та захист 
незалежної держави як цінності. Слід зазначити, що значна кількість громадян 
сучасної України розуміють націю саме в політичному плані. Але поряд з 
політичним розумінням нації в сучасному світі існує етнічний підхід до її 
визначення. Цей підхід базується на пріоритеті традиційних факторів мовного, 
культурно-етнографічного, релігійного характеру. Безумовно, в політичному 
розумінні нації вказані фактори є важливими, але другорядними. Вони 
перешкоджають загальнонаціональному єднанню та ідентифікації з певною 
політичною системою. 

На наш погляд, концепція розвитку державності в сучасній Україні 
повинна у своїй основі мати принцип дотримання інтересів і розквіту всієї 
української нації. На такій основі можливо подолати недостатню горизонтальну 
ідентифікацію в політичній культурі України та її значну фрагментарність.  

Однією з ознак цієї фрагментації є регіоналізм. Наприклад, центральний 
регіон України характеризується поміркованими політичними орієнтаціями. 
Саме у Центрі можна визначити найвищу ступінь порозуміння між різними 
соціальними, культурними й особливо етнічними групами стосовно ключових 
проблем сучасності.  

Найбільші розбіжності в ціннісних уподобаннях та політичних 
прихильностях демонструють Захід і Схід. Захід традиційно налаштований на 
проєвропейську позицію, завжди найбільш послідовно відстоював незалежність 
української держави та національно-державницькі аспекти ціннісних 
орієнтацій. У свою чергу на Сході Росію традиційно розцінюють як дружнього 
сусіда, партнера й віддають пріоритет саме цьому напрямку. На Сході фактори 
національно-державницького характеру розцінюються як другорядні, тоді як 
безумовний пріоритет там мають фактори економічного та громадянсько-
політичного характеру (добробут, безпека, порядок, політична стабільність). 
Південь країни у політичному плані можна віднести до політично пасивного 
регіону, за винятком Криму. У цьому регіоні наявна слабкість українських 
національних традицій. У етнічному плані регіон представлений різнома-
нітними групами: українці, росіяни, греки, татари, болгари, молдовани, турки 
тощо. Ці групи налаштовані, насамперед, на задоволення своїх соціокультурних 
інтересів.  

Фрагментація політичної культури демонструється на прикладі визна-
чення пріоритетів зовнішньої політики України. Так, за даними Українського 
центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, в 2012 р. 
відносини з країнами ЄС на Заході вважали пріоритетними 72,8% опитаних, у 
Центрі – 47,7%, на Сході – 23,9%, на Півдні – 21,6%. Що стосується відносин з 
Росією, то на Заході тільки 5,9% опитаних визначили їх пріоритетними; у 
Центрі цей відсоток склав 20,5, на Сході – 56,6%, на Півд-ні – 58,8% [1]. 

Особливо слід визначити Автономну Республіку Крим. У цьому регіоні 
політичні протиріччя між росіянами та українцями, з одного боку, та 
кримськими татарами, з другого – виражені найбільш активно. Важливим 
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чинником є те, що росіяни у Криму складають 58,5%, українці – 24,4%, 
кримські татари – 12,1% [2]. Більшість росіян та українців Криму налаштовані 
на посилення взаємодії з Росією.  

Кримські татари виявляють активність у політичному плані. Вони мають 
свій орган самоврядування – Меджліс. Кримсько-татарська громада вирішує 
проблеми виховання своєї молоді у національних традиціях. Так, останнім 
часом у Криму створюються недержавні навчальні заклади (медресе), в яких 
молодь отримує мусульманську освіту. Вихованці цих закладів стають імамами 
та викладачами ісламу. Зокрема, у 2013 р. Азовський медресе Джанкойського 
району Криму випустив 24 проповідника та викладача релігії [3]. 

Внутрішня фрагментарність у політико-культурному плані Півдня і, 
особливо Криму, як ми бачимо, є можливим підґрунтям для загострення 
міжетнічних конфліктів у цьому регіоні.  

Фрагментарність має негативні наслідки – недостатній ступінь поро-
зуміння стосовно ключових цінностей та цілей розвитку суспільства між 
представниками різних субкультур. Як вже зазначалося, це з одного боку, є 
наслідком історичного шляху розвитку нашого суспільства, з другого – 
провокується сучасними факторами політичного життя: політичною 
нестабільністю, соціальним розшаруванням, кризовими явищами в сфері 
економіки, високим рівнем корумпованості влади, послабленням зв’язку між 
державою і суспільством.  

Отже, в сучасних умовах актуальним є збереження національної злагоди 
на засадах суспільного консенсусу стосовно головних пріоритетів розвитку 
Української державності. На жаль, правляча еліта все ще демонструє 
регіональний розбрат, постійне використання моделі регіонального розколу для 
завоювання голосів виборців на чергових парламентських та президентських 
виборах. Починаючи з 2004 р., коли вперше була задіяна ця технологія, 
політики посилюють розкол, не намагаючись об’єднати країну, а навпаки, 
виділяють «своїх» виборців і протиставляють їх «чужим» виборцям. 
Відсутність національної консолідації та регіональний політичний розкол не 
дозволяють об’єднати зусилля українській нації задля вироблення спільної 
системи цінностей та сприйняття власної держави як абсолютної, 
фундаментальної цінності.  
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