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Аналіз людського потенціалу України вимагає, щоб ми окреслили дуже гостру 

проблему – історичної відповідальності народу за свою долю. Якщо народ організувався в 

державу, проголосувавши за незалежність, обираючи законодавчу владу, главу держави і 

місцевих органів, то він сам багато в чому визначає свою долю і несе за неї 

відповідальність. Не можна народу уподібнюватися немовляті, що не несе 

відповідальності ні перед батьками, ні перед собою. Звичайно, проблема відповідальності 

народу за свої дії чи бездіяльність – це незручна тема, особливо після безпідставних 

компліментів йому від безвідповідальних демагогів чи некритично мислячих 

«народолюбців». 

Обожнювання народу: «Глас народу – глас божий» – є значним перебільшенням. 

Народ робить колосальні помилки й у судженнях, і в діях, часто керується забобонами й 

емоціями, далекими від раціональності. І дуже часто він не може чітко усвідомити, чого ж 

він хоче, ображається на тих своїх представників у владі, яких обрав, утягується в 

божевільні соціальні експерименти, що руйнують країни і цивілізації. Народ мудрий і 

дурний, відважний і боягузливий, працьовитий і ледачий і т.д. 

У світовій філософській думці зустрічаються точки зору на народ як на явище, 

значною мірою ірраціональне, яке проявляється в його поведінці, навіть є тези про народ 

як натовп. 

Народ може бути двигуном соціального, науково-технічного прогресу і 

перешкодою до нормального життя, він дозволяє ґвалтувати себе своїм національним 

покидькам і може стати стіною перед завойовниками, захищаючи тиранів. Демонструючи 

масу достоїнств, він виявляє повну політичну і правову незрілість, голосуючи за демагогів 

і злочинців, що купують його обіцянками чи за дрібні подачки. І в той же час народ не 

хоче розуміти, що він має те життя, що заслуговує і за яке голосує. У всякому разі в 

демократичному і напівдемократичному суспільствах більшість забезпечує таке життя 



собі і меншості. 

Неправильно у всіх лихах суспільства обвинувачувати більшість народу, але і не 

можна знімати провини з цієї більшості в соціально-історичному плані. Ця більшість, 

включаючи правлячі еліти, які входять до неї, узявши відповідальність за долю всього 

народу, несе відповідальність як за свій вибір правителів, так і за свій життєвий устрій. 

Хоча відповідальність різних груп, прошарків, особистостей різна в залежності від їх 

політичних, економічних і правових ролей. 

Феномен відповідальності народу за свою долю, за дію влади, за становище 

особистості трактується дослідниками неоднозначно. Особливо багато суперечок 

викликає колективна відповідальність за зроблену дію. Уперше ця проблема в 

практичному плані була поставлена ООН і Нюрнберзьким трибуналом у 1945 році, коли 

постало питання про відповідальність німецького, італійського і японського народів за 

розв’язання Другої світової війни і злочину проти людства. 

У цій ситуації завершення війни до проблеми відповідальності народу звернувся 

відомий філософ К. Ясперс, що написав книгу «Питання провини. Про політичну 

відповідальність Німеччини». К. Ясперс поставив за мету з’ясувати, якою мірою 

справедливі обвинувачення німецькому народу в злочинах, зроблених націонал-

соціалістським режимом на чолі з А. Гітлером. Багато суджень К. Ясперса актуальні і 

сьогодні в теоретичному і практичному аспектах, хоча в цілому на зміст роботи свій 

відбиток наклала ситуація загальної кризи, яка охопила післявоєнну Німеччину. 

Звернемося до деяких висновків К. Ясперса з приводу провини і відповідальності народу. 

Філософ виділив чотири види провини: карну, політичну, моральну і метафізичну 

(провину перед Богом). Він стверджував, що колективної провини народу чи деякої групи 

усередині нього не може бути, хоча політична відповідальність існує. При цьому К. 

Ясперс висунув дві основні тези: 1) народ не буває злочинцем, і безглуздо обвинувачувати 

народ як ціле в злочині, злочинець завжди лише окрема людина; 2) колективна політична 

відповідальність не може бути знята з народу – вона на ньому, і від неї нікуди не втекти 

[1]. 

Дуже спірною виглядає думка К. Ясперса про відсутність колективної провини 

визначеної групи всередині народу. Як ми пам’ятаємо, Нюрнберзький міжнародний 

трибунал визнав колективну провину націонал-соціалістської партії Німеччини (НСДАП) 

і організації СС, визначивши їх злочинними організаціями. У той же час трибунал визнав 

індивідуальну провину членів цих організацій за зроблені кожним з них злочини. Тобто 

був застосований принцип колективно-індивідуальної провини і відповідальності, що 

дозволив вважати злочинними масові організації і не дозволив кожному конкретному 



злочинцю сховатися за стіною колективної провини і відповідальності чи перекладати 

провину і відповідальність на вождів і командирів, що віддавали накази. К. Ясперс 

відкидає колективну провину, визнаючи лише колективну відповідальність. 

Цікавий підхід К. Ясперса до політичної відповідальності. Він вважав, що які б не 

випробував на собі індивід наслідки дій політиків і структур держави, під владою якої він 

знаходиться й у рамках порядку якої він перебуває, цей індивід солідарно відповідає за те, 

як ним керують, хоча, можливо, він і не вибирав цих політиків. Для К. Ясперса очевидно, 

що «усі громадяни визначеної держави відповідальні за результати дій цієї держави. Тут 

мається на увазі колектив... Вона (відповідальність. – Авт.) лежить також на тих 

громадянах, що боролися проти режиму... Аналогічна відповідальність членів організацій, 

партій, груп» [2]. 

Особливу увагу К. Ясперс приділяв політичній відповідальності. «Будь-яка людина 

діє в сучасній державі політично: як мінімум тоді, коли бере участь у виборах чи 

утримується від участі в них. За змістом політичної відповідальності нікому не дано 

уникнути її» [3]. Є люди, що оголошують себе чи дійсно є аполітичними. Але якщо вся ця 

публіка дійсно аполітична, не варто обманюватися щодо її провини. «Політична 

відповідальність залишається при ній, тому що вона живе завдяки порядку в державі. Поза 

сучасною державою немає нічого» [4]. 

Чому ситуація саме така? К. Ясперс бачить причину в самих принципах 

громадського життя, у системі політичного порядку. Окрема людина не може існувати 

поза громадським життям, відокремитися від політичного і правового порядку, навіть 

будучи в опозиції. Загальний спосіб життя і політико-правовий порядок у сучасному 

суспільстві розмежувати не можна. Не всі можуть перетворитися в пустельників-

робінзонів. 

Існує тісний зв’язок індивіда і загального політичного порядку, індивідуального 

буття людини і політики. «Імовірно, – пише К. Ясперс, – можна думати: як чоловік 

відповідає за вибір тієї коханої, у шлюбі з якою він проходить по життю, з’єднаний зі 

своєю обраницею однією спільною долею, так і народ відповідає за вибір того, кому він 

кориться. Помилка є провина. Треба стійко переносити її наслідки. Те, що в родині 

можливо і нормально, те в державі шкідливо: безумовна прихильність до певної людини. 

Вірність у слухняності – неполітичне ставлення: вона доречна у вузькому колі і 

найпростіших зв’язках. У вільній державі діє контроль і ротація всіх людей. Звідси 

подвійна провина: по-перше, взагалі безумовна політична покірність вождю, по-друге, 

наслідування вождя, якому скоряються. Атмосфера покірності теж є колективною 

провиною» [5]. 



Висновки К. Ясперса цілком застосовні до ситуації в Україні. Коли люди, 

відмовляючись голосувати, вважають, що зняли із себе історичну і політичну 

відповідальність за долю країни, а потім обвинувачують державу у своїх лихах. 

Проголосувавши за політиків, вони не хочуть нести свою частку відповідальності за їх дії. 

Будучи навіть в опозиції до правлячого режиму (пасивній чи активній), вони все одно 

несуть за нього відповідальність, якщо недостатньо активно боролися проти його 

антинародних дій. 

К. Ясперс правильно стверджував: у сучасній державі діє презумпція політичної 

відповідальності народу. Перед ким же відповідальний народ конкретної країни? Перед 

історією, міжнародним співтовариством, майбутніми поколіннями цього ж народу, перед 

громадянином. Державно-організований народ насамперед відповідальний за сьогодення. 

Але він так само причетний до політичної відповідальності за своє минуле і прямо 

відповідає за своє майбутнє. Сучасність, сьогодення – той центр, до якого сходяться і з 

якого розходяться вектори історії, у ньому робиться історія зараз, безпосередньо. 

Сучасні покоління в Україні, роблячи новітню історію, уже не можуть вплинути на 

попередню історію свого народу, але можуть і зобов’язані висловити своє ставлення до 

його минулого, з чимось не погодитися, а в чомусь підхопити естафету, взявши на себе 

відповідальність за продовження шляху, обраного народом. Тоді це минуле вже буде 

належати і сучасним поколінням. Так утвориться нерозривний ланцюг безлічі поколінь, 

тих, що жили, тих, що живуть зараз, і ще не народжених. У Конституції України прямо 

говориться, що при прийнятті її Верховна Рада України спирається на багатовікову 

історію українського державного будівництва, усвідомлює відповідальність (розрядка 

наша. – Авт.) перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і майбутніми 

поколіннями. Не заради моди на красиві слова таке положення закладається в 

Конституцію. Представники народу від його імені беруть зобов’язання, що народ України 

буде продовжувати курс на забезпечення незалежності країни, буде формувати, творити 

майбутнє, що знаходиться під їх відповідальністю. 

Відповідальність народу за сьогодення і майбутнє існує не тільки перед самим 

собою, кожним громадянином, але і перед людством у цілому. У «Філософії права» (у 

главі «Зовнішнє державне право») Г. Гегель використовує в цьому відношенні відому 

думку Ф. Шиллера: «Всесвітня історія є всесвітній суд» [6]. Відповідальність окремого 

державно-організованого народу за свою діяльність, за свої взаємини з іншими такими ж 

народами однією стороною, гранню Г. Гегель виносить за межі його власної історії і 

поміщає у всесвітню історію. Ця історія – домен загального, світового духу. Цей дух 

судить народи, застосовує до них своє право, що є найвищим. Тому «у всесвітній історії, 



як у всесвітньому суді» [7]. 

Не вдаючись у подробиці гегелівських концепцій світового духу і філософії права 

(там є багато цікавих речей, хоч і таких, що часто викликають сумнів), відзначимо 

актуальне зауваження, що існує інстанція, яка стоїть над окремим народом і може 

застосовувати до нього (у певних випадках) своє право. М. Гегель визначав таку інстанцію 

по-своєму – світовий дух. Для нас же існує інша конкретна інстанція – світове 

співтовариство і його орган – ООН. Остання виступає міждержавною колективністю, 

тобто суб’єктом світового права і світової політики. Існують регіональні міждержавні 

колективності, що беруть на себе політичну відповідальність за світ, стабільність в 

окремих регіонах. 

Якщо державно-організований народ став членом ООН чи регіональних 

міжнародних організацій, то він бере на себе зобов’язання діяти відповідно до норм і 

законів цих організацій і відповідальність за їх виконання. Подібна практика міжнародних 

відносин упорядковує і контролює ситуацію в сучасному світі. 

Таким чином, можна говорити про відповідальність народу конкретної країни в 

політичному, економічному, правовому аспектах як суб’єкта міжнародних відносин. 

Міжнародна відповідальність виступає як у формі караючого впливу, застосування 

санкцій, так і у формі морального осуду, відмови в допомозі і т.д. за порушення суб’єктом 

своїх міжнародних правових і політичних обов’язків. 

Суб’єктом такої відповідальності є держава в цілому, а не окремі її регіони, органи, 

посадові особи, окремі громадяни, хоча саме вони можуть робити вчинки, дії, що 

викликали ситуацію міжнародної відповідальності. Однак народ, організований у 

державу, може і повинен в силу своєї ролі як суверена державності і публічної влади 

встановлювати безпосередніх винуватців правопорушень, що потягли за собою його 

відповідальність. Але, за рідкісним винятком, індивідуальну відповідальність окремі 

особи, злочинні групи несуть не за нормами міжнародного права і не перед органами 

світового співтовариства, а перед своїм народом за національним законодавством. У 

винятки входять злочини проти світу і людськості, особливо військовий і етнічний 

геноцид. 

Проблема відповідальності і безвідповідальності народу в Україні поставлена дуже 

гостро в силу історичних причин. Український народ довгий час був частиною народу 

Російської імперії і СРСР, не мав державності. Але це зовсім не означає, що правильна 

позиція «друзів народу», які плачуть про його долю і представляють народ України як 

вічну жертву. Більш правильна установка на віру в його творчий, перетворювальний 

потенціал, у те, що він може взяти долю у свої руки, що він відповідальний за свій 



життєвий устрій. 

Дуже небезпечна ситуація для народу, коли він звикається з роллю жертви. Це 

говорить про ущербність його свідомості і соціальної психіки. Історія свідчить, що навіть 

малі народи виживають, коли вони відстоюють свою свободу, незалежність, вони можуть 

бути тимчасово переможеними, але не скоряються. Греція, Албанія, Грузія, Нідерланди, 

Польща, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Лаос, Бірма і т.д. Можна продовжувати 

перераховувати країни, які, одержавши незалежність, протягом століть відстоюють її. 

Тому для України необхідно брати з цих країн приклад у боротьбі за свободу і 

незалежність. 

Величина здібності і міра відповідальності народу змінюються від епохи до епохи в 

бік їх зростання з ряду причин. Серед цих причин можна виділити дві: по-перше, 

поліпшення об’єктивних умов життєдіяльності народу, що зв’язано із загальним 

розвитком цивілізації (хоча тимчасові спади в рівні життя завжди можливі), і, по -друге, 

підвищення рівня його освіченості, освіченості в зв’язку з науково-технічним прогресом, 

інформаційною революцією і т.д. 

Важливо відзначити конкретно-історичний характер міри свободи народу. 

Звичайно, конкретному поколінню народу не можна ігнорувати об’єктивні умови 

існування. Однак народ може займати стосовно цих умов активну чи пасивну позицію. Від 

цього залежить його свобода вибору історичного шляху, влади, політичної й економічної 

стратегії і т.д. 

Народ, ініціюючи через різні механізми (парламент, а потім референдум) 

прийняття Конституції країни, повинен відповідально ставитися до реалізації її положень, 

визначеного курсу, закладеного в Конституції. Свободи і права, гарантовані народу, 

повинні підтримуватися зусиллями самого народу. Утримуючись від зловживань цими 

правами і свободами, народ не повинен дозволяти владі зловживати її правами, діяти 

свавільно. Народ має ту Конституцію і той уряд, на який заслуговує, і відповідає як за 

належне виконання Конституції, так і за діяльність уряду. 

Одним з наслідків трансформації українського суспільства і модернізаційних 

пошуків виявляється «випадання» соціальних груп і особистостей зі звичних схем 

ідентифікації із соціальним класом, професійною групою, колективом. Ідентичність стає 

об’єктом вибору і своєрідної гри з тимчасовими соціальними і професійними статусами, 

оскільки держава відмовилася від марксистських схем ідентифікації, а нові в суспільстві 

не затвердилися навіть у вигляді конвенцій ідентичності. Фрагментація суспільства, що 

поглиблюється, супроводжується фрагментацією, ідеконвенціоналізацією критеріїв 

ідентичності. 



В українському суспільстві практично відсутні загальноприйняті і 

загальнообов’язкові критерії ідентифікації. Навіть освітній і науковий статуси втрачають 

значення професійного і соціального критеріїв. Упродовж значного часового проміжку 

індивіди охоплені відчуттям соціального безладдя, тому часто змушені 

пересамовизначатися у світі. В цих умовах вони повинні вирішити дві проблеми: а) 

визначити специфіку суспільної ситуації; б) визначити власну ідентичність: хто вони такі і 

на що можуть претендувати в даній ситуації (робота, політична діяльність, родинний 

стан). 

При цьому вони не стільки визначають свою ідентичність соціальним походженням 

і отриманою колись професією, скільки видобувають, виводять її з процесу взаємодії з 

іншими індивідами і суспільними структурами. Як відзначається в соціологічній 

літературі, наші ідентичності визначаються: а) визнанням з боку «інших»; б) правильним 

чи неправильним визнанням з боку «я»; в) невизнанням з боку держави і суспільства 

особистості громадянина у пропонованій ним ролі. Звідси – безробітні, ті, що працюють 

не за професією, і т.д. Індивіди можуть конструювати не одну ідентичність, а певну 

множинність, причому упорядковану на рівні повсякденної свідомості. Звідси 

ідентичності першорядні і другорядні, домінуючі і підпорядковані (критерії ідентичності: 

вірування, професія, майновий стан і т.д.). 

Слід також враховувати факт конструювання ідентичності для представлення себе 

«іншим», який не відбиває справжнього стану. Ідентифікація людиною себе як «бідного», 

«законослухняного», «віруючого», тоді як вона такою не є. 

Регулювання процесів модернізації суспільства передбачає виявлення й опис 

механізмів руйнування, становлення і довільного конструювання соціальних, політичних і 

професійних ідентичностей. Досягнення цієї пізнавальної мети передбачає: а) з’ясування 

намірів держави щодо ступеня участі в процесах ідентифікації населення (ідентичність – 

зовсім не податковий ідентифікаційний номер) за соціальним походженням, професією, 

партійністю, національністю і т.д.; б) аналіз процесу добровільної чи недобровільної 

ідентифікації (зміна професії, національності, партійності і т.д.); в) вивчення інституту 

громадянства як критерію соціальної ідентичності; г) побудова концептуальних моделей 

конструювання класових, групових, етнічних і організаційних ідентичностей. 

На теперішній час можливі два шляхи упорядкування процесів ідентифікації: а) 

стихійний, коли суспільство поступово визначить свою класово-групову структуру, 

політичне й ідеологічне розшарування шляхом самоорганізації; б) свідомий, коли держава 

буде стимулювати дослідження в цій сфері, а результати досліджень використає для 

налагодження загальноприйнятої системи визначення ідентичності індивіда за чіткими 



критеріями. Звичайно, другий шлях кращий. Але «чи дійдуть руки» у держави до цієї 

проблеми, або ж досить буде зареєструвати населення України як платників податків? 

Є зовнішні фактори ідентифікації і внутрішні. За внутрішні фактори ідентифікації, 

тобто за самоідентифікацію, несе відповідальність і особа. Коли особа стає бомжем, то це 

не тільки відповідальність держави, міста або села, але і особиста відповідальність особи. 

Або вона сама бажає бути бомжем, або здалася свідомо під тиском обставин, або 

психологічно нестійка. Те ж саме з безробітними в містах, де всюди публікуються об’яви 

"потрібно". Безумовно, є проблеми психологічного плану з перекваліфікацією. Але 

частині безробітних їх статус вигідний або економічно, або психологічно, або вони просто 

не хочуть працювати, перекладаючи відповідальність за свою долю повністю на 

суспільство і державу. Тому проблема безробіття – це і загальнонаціональна проблема, і 

особиста. 

Так само складною є проблема ідентифікації і самоідентифікації еліт. Тому 

дослідження в цьому напрямку дуже актуальні, хоча думки про названу проблему 

суперечливі. 

Так, наприклад, негативну позицію стосовно сучасної еліти (чи соціальних груп, 

що претендують на таку назву, прошарків) займає відомий російський соціолог Ж. 

Тощенко. Він пише: «Хочу відразу визначити свою позицію – ні про яку еліту в 

сьогоднішній (та й учорашній) Росії не може бути й мови. Її давно вже не було, немає і 

тепер. Вживати це поняття в умовах сьогоднішньої ситуації в Росії – значить свідомо (чи 

неусвідомлено) займатися фальсифікацією існуючої реальності, потурати низьким 

пристрастям, а в кінцевому рахунку спотворювати всю картину нашої дійсності». 

Можна зрозуміти Ж. Тощенко, що інтелектуально і психологічно не сприймає тих, 

хто довів Росію до розвалу, а населення до вбогості. Можна говорити про низьку якість 

постсоціалістичної (і соціалістичної) бюрократії, про малоефективність (чи 

неефективність) інститутів існуючої влади в Росії й інших пострадянських країнах. 

Можна погодитися з Ж. Тощенко, що еліта повинна мати інтелектуальну і моральну 

перевагу, почуття найвищої відповідальності, що їй має бути властива творчість... Але ж 

не можна відкинути такі показники елітності, як походження, місце у владі, майновий 

стан, мистецтво керування і т.д. Крім того, велика частина публіцистичного пафосу цього 

автора спрямована проти тих, хто був у владних структурах, а потім зійшов з політичної 

арени, хто нажив нечесними способами багатства і т.д. Але ж є й інші оцінки: «якщо ти 

такий розумний, то чому такий бідний?» Якщо людина прорвалася у верхні ешелони 

влади, то вона мусить виявити інтелект (хоча б хитрість), уміння маніпулювати 

громадською думкою і людьми. Тобто і серед гірших є кращі. Як ми вже писали, є вузьке і 



широке трактування поняття «еліта», що дозволяє більш глибоко досліджувати сучасні 

еліти і способи їх ідентифікації. 

Разом з тим варто погодитися з Ж. Тощенко, що існуючі критерії ідентифікації і 

класифікації еліт не точні, не дозволяють повно розкрити предмет пізнання. Пропозиція ж 

замінити поняття «еліти» поняттями «лідери», «кліки», «касти» і т.д. є також уразливою, 

оскільки відсутні чіткі критерії визначення і цих понять. Якщо ж звернути увагу на 

характеристики «ідеальної» еліти, що їх пропонує російський соціолог, – служіння еліти 

вищим інтересам суспільства, дотримання вимог моральності і відповідальності, високий 

інтелектуальний рівень, спадкоємність у формуванні еліти, – то хто ж ці характеристики 

(як норматив) заперечує? Але де ж Росії та Україні взяти ідеальні еліти? 

Проблема неефективності влади активізує досить прагматичний інтерес різних груп 

української політичної еліти до теми реформування існуючої політичної системи, 

модернізації влади як цілого. Центром інтересів еліти, груп еліти стають повноваження 

Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента і т.д. 

Пікантність ситуації полягає в тому, що питання повноважень політичних суб’єктів 

– це не стільки різні позиції Адміністрації Президента і Верховної Ради як політичних 

інституцій, скільки прагматичний інтерес різних груп еліти з приводу доступу до 

реальних важелів влади – до міністерських постів і органів керування власністю держави і 

суспільства. 

Так уже вийшло, що в Адміністрації Президента в центрі й у регіонах домінують 

кілька владних груп (кланів). У Верховній Раді теж є кілька сильних груп депутатів, що 

бажають мати реальний вплив на Кабінет Міністрів. Регіональні еліти теж хотіли б 

впливати на політику уряду. Тому змагання за Кабінет Міністрів – це багаторічна 

проблема боротьби за реальну виконавчу владу. Тектонічні рухи в українській політичній 

системі майже не помітні на загальнонаціональному рівні, але в чиновницьких сферах 

відчуваються сильно. Боротьба за Кабінет Міністрів (хто призначає, хто відправляє у 

відставку і т.д.) буде найближчим часом сильно впливати на політичну ситуацію в країні. 

Усі хочуть формувати Кабінет Міністрів, а відповідати за його діяльність ніхто не бажає. 

Наростаючий розкол у владній еліті з питання конфігурації і повноважень гілок 

влади все частіше виводить на одне з центральних питань української політики: який 

політичний режим для України більш прийнятний. Тут доводиться враховувати не тільки 

пошуки ідеальної теоретичної моделі в процесі політичної практики, але і можливу 

зворотність демократичного переходу. Крім того, мало хто ставить собі запитання, які 

співвідносяться повноваження гілок влади, які фактично делегує цим гілкам народ як 

носій суверенітету держави, з відповідальністю перед народом? 



Отже, народ несе відповідальність як за свій вибір щодо політичного режиму, 

складу Верховної Ради, обрання Президента, так і за політичний і економічний курс 

уряду, наскільки він відповідає загальноцивілізаційним гуманістичним цінностям. 

Безумовно, народ має природне право вимагати від своїх обранців, від чиновництва, яке 

народ утримує за рахунок податків і за рахунок своєї праці, повної відповідальності за 

свої дії. Принцип колективно-індивідуальної відповідальності народу співвідноситься з 

принципом колективно-індивідуальної відповідальності влади перед народом. Реалізація 

цих двох принципів є умовою гуманізації нашого суспільства. 
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