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У статті з’ясовуються особливості впливу міжнародних організацій на процеси національної 
консолідації. Автор доводить, що національна консолідація в поліетнічному суспільстві реалізується 
перш за все через соціальну консолідацію, яка передбачає відповідну глобальну соціальну політику. В 
забезпеченні соціальної консолідації в сучасному українському суспільстві все вагомішу роль почали 
відігравати соціальні проекти, які реалізуються за допомогою міжнародних організацій. Місія 
міжнародних організацій буде позитивною, якщо їх діяльність відповідатиме певним критеріям.  

 
The peculiarities of influence of international organizations on the processes of national consolidation 

have been outlined in the article. The author shows that the national consolidation in the multinational society 
are realizing through social consolidation that based on global social policy. Social projects that were realiz-
ing with the help of international organizations are important in the processes of national consolidation in the 
modern Ukrainian society. Mission of international organizations will be positive if their activity corresponds 
with certain criteria.  

Забезпечення політичної, культурної і 
соціальної єдності українського суспільства 
передбачає пошук моделі консолідації, яка б 
базувалася на демократичних цінностях і 
відповідала очікуванням громадян. Корегування 
векторуа соціального й етнополітичного 
розвитку суспільства до більш консенсусних 
європейських варіантів розвитку передбачає 
використання ресурсу міжнародних організацій, 
здатних підвищити консенсус і злагоду.  

Ідея національної консолідації в нашому 
суспільстві перейшла з розряду теоретичної в 
практичну площину й завдяки прийняттю Закону 
України “Про ратифікацію Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) [ 1 ]. В 
Європейській соціальній хартії визнається, що 
сторони, які її підписали, метою своєї політики 
визнають досягнення таких умов, за яких можуть 
ефективно здійснюватися права людини та 
відповідні принципи незалежно від статі, раси, 
національності тощо. Реалізація положень цієї 
хартії вимагає теоретико-методологічних і 
методичних розробок, які б слугували підгрунтям 
соціальної політики, спрямованої на національну 
консолідацію українського суспільства. Наразі 
актуалізується також вивчення співвідношення 
соціальної й національної консолідації 

українського суспільства, зважаючи на те, що в 
Україні в цьому питанні є значні проблеми, 
зокрема, існує суперечливе прагнення, “з одного 
боку, консолідувати всіх громадян України 
незалежно від етнічної приналежності в 
українську громадянську націю в цілому й 
водночас, з іншого боку, забезпечити переважну 
консолідацію у випереджальному порядку 
громадян України, що належать насамперед до 
української етнічної групи” [2, с. 135-136].  

Соціологічні дослідження, проведені 
соціологами останніми роками, фіксують в 
українському суспільстві низьку оцінку 
громадянської ідентичності, амбівалентність 
політичних уподобань, низький рівень довіри до 
влади, тенденцію ізоляціонізму серед окремих 
етносів, низький рівень задоволеності життям 
[3, с. 445-459.], що стримує процеси 
національної консолідації. Серед механізмів, 
котрі забезпечують національну консолідацію 
суспільства, особливе місце посідають 
міжнародні організації, комплексне дослідження 
ролі яких до цього часу вітчизняними 
науковцями не проводилося.  

Мета статті – з’ясувати особливості впливу 
міжнародних організацій  на  процеси 
національної консолідації.  

Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної 
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Численні спроби розробки типології, 
класифікації і навіть таксономії організацій 
призвели лише до визнання фахівцями з питань 
організації та управління того, що “всі 
організації мають характеристики, які 
дозволяють віднести їх до одного типу 
соціальних явищ”, вони також “мають низку 
спільних характеристик, які роблять їх 
особливим суб’єктом” [4, с. 60. 74]. Відомий 
дослідник соціальних організацій А.Етціоні у 
праці “От империи к сообществу: новый подход 
к международным отношениям” (2004) ставить 
низку питань стосовно поширення впливу 
міжнародних організацій на світові й 
національні процеси. Зокрема, дослідник 
справедливо вказує на те, що міжнародні 
неурядові організації, а також транснаціональні 
неофіційні структури та громадські рухи 
виступають “основним постачальником блоків 
для  буд івництва  ново ї  глобально ї 
архітектури” [5, с. 206 ], тобто роблять тим 
самим посередній внесок у вирішення проблем 
міжнародно ї  безпеки ,  допомагають 
пом’якшенню деяких проблем. У той же час 
залишається важливим питання: “Яку роль 
міжнародні неурядові організації можуть взяти 
на себе і наскільки самостійною (в повному 
сенсі цього слова) є їх діяльність?” [5, с. 212]. 
Відкритим, на наш погляд, залишається й 
питання стосовно ролі міжнародних організацій 
у національній консолідації поліетнічних 
суспільств, які мають соціально-економічні 
негаразди у вигляді критичного рівня 
соціального розшарування та високого рівня 
невдоволення певними етносами можливістю 
реалізації своїх прав і свобод.  

Разом з тим слід погодитися з думкою про 
те, що в сучасному світі, який глобалізується, 
“діяльність міжнародних організацій за своєю 
суттю відкриває дорогу процесам глобалізації на 
національному й міжнародному рівнях” [6. c. 
69]. Активно обговорюється науковцями роль 
неурядових організацій (у тому числі 
міжнародних) у формуванні та розвитку 
громадянського суспільства. Заслуговує на увагу 
класифікація таких організацій за видами їх 
діяльності, а саме: філантропія (форма 
благочинної діяльності; посередництво (надання 
послуг іншим організаціям, представницькі 
функції); мобілізація (визначення фінансових 
надходжень і добровольців для виконання 
проектів); соціальна солідарність (надання 
допомоги цільовій аудиторії); зміна (діяльність з 
метою зміни поведінки або свідомості); 
самовираження (діяльність з метою висловлення 
власної позиції посеред інших) [7, с. 74]. 
Перелік задекларованих видів діяльності 
неурядових організацій  дає  підстави 
стверджувати, що ці організації головним чином 

покликані вирішувати соціальні проблеми, 
тобто впливають на рівень соціальної 
консолідації суспільства, в якому реалізуються 
їхні проекти.  

Яку роль у механізмі національної 
консолідації відіграють соціальні програми, в яких 
беруть участь міжнародні організації? Останні 
виступають важливими суб’єктами соціальної 
політики й діють відповідно до вимог соціального 
програмування в галузі соціальної політики. 
Відомо, що модель соціальної політики циклічна і 
включає такі етапи: підготовка, розробка, 
виконання, оцінка, внесення коректив. 1) 
Підготовка соціальної політики включає: 
визначення соціальної проблеми; аналіз ситуації, 
яка склалася (масштаби, характеристики, 
розвиток, політичний і соціальний контекст). 2) 
Розробка соціальної політики складається з 
елементів: формулювання цілей; визначення 
обмежень, вихідних даних; інструменти; 
визначення діяльності / розробка програми; 
визначення напрямків політики). 3) Виконання 
соціальної політики (здійснення діяльності; 
контроль за виконанням, недостатнє знання 
проблеми). 4) Оцінка соціальної політики означає 
визначення досягнутих ефектів: тих, яких 
прагнули досягти, і додаткових; непередбачених; 
внутрішніх  і  зовнішніх ;  прямих  і 
опосередкованих; матеріальних і нематеріальних. 
5) Внесення коректив.  

Соціальна політика тоді є консолідуючою, 
коли за її допомогою вирішуються соціальні 
проблеми. Соціальна проблема – це 
суперечність, яка виникає в процесі 
функціонування й розвитку суспільства, його 
підсистем, сфер; комплекс питань, які 
вимагають вирішення засобами соціального 
управління. Соціальні проблеми діляться: на 
локальні (торкаються окремих соціальних 
аспектів суспільного життя на рівні індивіда, 
соціальної групи); на ті, що виникають на рівні 
суспільних інститутів; на ті, котрі вимагають 
структурних перетворень суспільної системи в 
цілому [8]. 

Науковцями й практиками визнається, що 
для втілення соціальної політики необхідні 
передусім інформація, система комунікації і 
формування волі до реалізації політики. 
Основними учасниками соціальної політики 
вважаються особи, які розробляють рішення; 
державні службовці / урядові структури; групи 
лобіювання; суспільство в цілому; засоби масової 
інформації, а також міжнародні організації. Типи 
принципів соціальної політики, за Полем 
Спікером, виглядають наступним чином: 1) 
принципи, що впливають на обставини життя 
індивідів (вони стосуються сутності соціального 
захисту, визначення потреб, а також ваги, що 
надається інтересам та вимогам); 2) принципи, 
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що регулюють взаємини з іншими людьми (вони 
включають моральні норми, альтруїзм, 
взаємність, свободи, права); 3) принципи, що 
встановлюють стосунки між частинами 
суспільної структури (проблеми рівності, 
соціальної справедливості, влади). 4) принципи, 
що регулюють відносини між індивідом та 
державою (права і свободи, роль держави щодо 
власності, розподілу соціального захисту); 5) 
принципи, що регулюють взаємини між 
державою та суспільством (відповідальність 
держави, тип юридичної системи, демократії, 
державного втручання та планування) [9]. 
Втілюється соціальна політика через соціальні 
програми, у тому числі державні. Соціальна 
програма – це зміст і план діяльності з 
викладенням основних цілей і завдань вирішення 
соціальних проблем, характера заходів, 
уточнення терміну виконання й визначення 
учасників процесів та їх рольових функцій.  

Типологія соціальних програм до цього 
часу є неусталеною, вони різняться залежно від 
соціальних проблем, що підлягають вирішенню, 
від термінів реалізації тощо. Соціальні програми 
відіграють консолідуючу роль тільки за умови, 
якщо правильно визначені пріоритети 
соціальної політики. Пріоритети соціальної 
політики – це базові напрями цільових дій, 
орієнтованих на вирішення найбільш значущих 
соціальних проблем у конкретному просторово-
часовому вимірі. Такі пріоритети зазвичай 
ро зробляються  для  окремих  сфер 
життєдіяльності суспільства: у сфері зайнятості; 
у сфері політики доходів; у сфері соціального 
захисту населення; у сфері охорони здоров’я 
населення; у сфері охорони навколишнього 
сер едо вища ;  у  сфер і  формування 
соціокультурного середовища; для розвитоку 
комплексу галузей соціального обслуговування 
населення. Існують кілька типів подій, настання 
яких має захищатися відповідними соціальними 
програмами: старість, інвалідність або втрата 
годувальника; хвороба або пологи; нещасний 
випадок на виробництві ,  професійне 
захворювання; безробіття; збіднілість; 
нужденність сімей з дітьми; втрати (моральні та 
фізичні) через стихійне лихо або катастрофу. 
При розробці соціальних програм особливого 
значення набувають такі моменти: логіка 
розробки соціальної програми; специфічні 
методологічні принципи та підходи; системи 
показників, що використовуються в процесі 
розробки й виражають завдання та цілі 
соціальних програм.  

На думку дослідників, фокус соціальної 
політики в наш час зміщується від порівняльної 
до наддержавної або глобальної соціальної 
політики. Адже питання соціальної політики й 
забезпечення якості життя все частіше 

вирішуються на рівні наддержавних та всесвітніх 
форумів. До того ж поряд з владними, 
державними інституціями на ці проблеми 
звертають увагу суспільні рухи та наддержавні 
організації. Вплив глобалізації на створення 
соціальної політики проявляється в тому, що 
глобалізація “а) ставить держави загального 
добробуту в умови конкуренції одна з одною, б) 
піднімає проблеми соціальної політики до 
наддержавного рівня, в) породжує всесвітнє 
обговорення найкращих шляхів регулювання 
капіталізму в інтересах соціального добробуту 
Сходу і Заходу, Півночі і Півдня” [10, c. 273].  

Численні міжнародні організації задіяні в 
реалізації глобальної соціальної політики. 
Доречно вказати на статтю В. Давиденка, в якій 
відзначається роль соціального діалогу у 
формуванні політики Міжнародної організації 
праці (МОП). Досвід МОП, на думку автора, 
може сприяти подоланню соціальних 
диспропорцій в українському суспільстві [11, с. 
162-163 ]. Додамо, що таким шляхом можна 
наблизитися через соціальну консолідацію до 
консолідації національної. Наведемо один 
приклад.  Проблему гідної  праці  на 
міжнародному рівні, зокрема в рамках МОТ 
(Міжнародної організації праці), вперше було 
порушено в 1999 р. Саме тоді проблему 
забезпечення найманих працівників гідною 
працею була названо головним питанням 
нашого часу, й визначені три основні 
зацікавлені в цьому сторони – уряди, 
представники працівників і підприємців. За цей 
час було окреслено чотири стратегічні завдання 
у сфері вирішення проблеми гідної праці: 1) 
розробка стандартів та фундаментальних 
принципів і правил; 2) вивчення зайнятості в 
рамках концепції гідної праці; 3) забезпечення 
соціального захисту; 4) встановлення 
соціального діалогу [12]. Ідея гідної праці, на 
думку фахівців, здобуває все більшу підтримку 
у світі. Тому програми МОТ, спрямовані на 
забезпечення людей гідною працею, можуть 
сприяти зближенню в поглядах урядів, 
роботодавців та найманих працівників на 
глобалізацію. Це допоможе зберегти сприятливі 
можливості глобальної економіки, створити 
новий механізм з перерозподілу ресурсів, 
переглянути  правила  функціонування 
торговельної і фінансової систем в інтересах 
соціально-економічного розвитку, демократії, 
забезпечення прав громадян. Привертає увагу 
зобов’язання Міжнародної організації праці 
сприяти прийняттю країнами програм, які мають 
за мету: повну зайнятість і підвищення 
життєвого рівня; зайнятість працюючих на 
таких роботах, де вони можуть отримати 
задоволення від задіяних повною мірою своєї 
майстерності і навичок для максимального 
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внеску в суспільне благополуччя; забезпечення, 
як захід досягнення цієї мети й при відповідних 
гарантіях для всіх зацікавлених, можливостей 
навчання й пересування робітників, включаючи 
міграцію з метою отримання роботи й місця 
проживання; надання всім можливостей на 
рівних засадах розподіл у результатів прогресу у 
сфері заробітної платні й доповнення її, 
робочого часу й інших умов праці, також і 
прожиткового мінімуму для всіх, хто працює й 
хоче такого захисту; ефективне визнання права 
на колективні переговори, співпрацю 
роботодавців і робочої сили у справі постійного 
поліпшення організації виробництва і співпраці 
працюючих і роботодавців при підготовці й 
застосуванні  заходів  соціального  та 
економічного ґатунку; розширення соціального 
забезпечення для гарантування основного 
доходу всім нужденним у цьому й повного 
медичного обслуговування; необхідний захист 
життя і здоров’я працівників на всіх роботах; 
захист благополуччя дітей і матерів; 
забезпечення необхідного  харчування , 
проживання й можливостей для відпочинку і 
культури; забезпечення рівних можливостей у 
загальній і професійній освіті. Боротьба за повну 
зайнятість, профілактика і скорочення 
безробіття ,  допомога  безробітним  – 
найважливіші завдання. Міжнародна співпраця 
у сфері підвищення якості трудового життя 
через забезпечення працездатного населення 
гідною працею вкрай потрібна пострадянським 
країнам, у яких тільки почали формуватися 
цивілізований ринок праці і соціальне 
партнерство у сфері праці та зайнятості.  

Далі розглянемо роль міжнародних 
організацій у національній консолідації на 
прикладі їх участі у вирішенні кримсько-
татарської проблеми в АР Крим. Як емпіричною 
базою скористаємося матеріалами моніторингу 
преси, проведеного з участю автора соціологами 
Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна в 2005-2006 рр. в межах Проекту 
INTAS “Comparing Societal Integration of Turkish 
and Related Minorities. Institutional Strategies in 
INTAS and NIS Countries” (період проведення 
моніторингу національної та регіональної преси 
з проблем кримських татар проводився двома 
етапами: перший – з 01.10.2005 р. по 31.03.2006 
р.; другий – з 1.10 по 31.12. 2006 р. Виходячи з 
тиражу й популярності видань, їх задіяності в 
о б г о в о р е н н і  а к т у а л ь н и х  п и т а н ь 
міжнаціональних відносин, для моніторингу 
було відібрано 11 періодичних видань: 6 
національних і 5 кримських (регіональних). У 
ході моніторингу нами зафіксовано зростання 
питомої ваги публікацій, у яких кримсько-
татарська проблема виходить на міжнародний 
рівень. Така ситуація стала наслідком активізації 

діяльності міжнародних організацій, причетних 
до реалізації певних проектів на території АР 
Крим. Питома вага публікацій, у яких 
міжнародні організації є принциповими 
учасниками подій, зросла з 9% у першому 
періоді моніторингу до 19% – у другому періоді.  

Аналіз змісту відгуків на роботу 
міжнародних організацій засвідчує, що останні 
працюють досить плідно. Особливо це 
відзначається офіційною національною пресою 
в тих випадках, коли міжнародні організації 
підтримують проекти, метою яких є сприяння 
реінтеграції в українське суспільство раніше 
депортованих народів, серед яких – кримські 
татари. Наприклад, слід відзначити насамперед 
Програму розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) 
ПРООН. Позитивний відгук національної 
офіційної преси отримали проекти двох видів: 1) 
підтримка міжнародними організаціями 
проектів у сфері надання соціальних послуг 
населенню Кримського півострова. Такі проекти 
мають гуманітарну спрямованість, розраховані 
на активне залучення місцевих громад, щоб 
представники різних національностей училися 
жити в злагоді й спільно вирішували свої 
соціально-економічні проблеми. За 10 років у 
ПРІК ПРООН вкладено більш як 13 млрд. дол., 
програма працює в 12 містах та районах Криму 
й охоплює близько 150 тис. осіб [ 13 ]; 2) 
підтримка громадських формувань, які 
сприяють етнополітичній консолідації. 
Наприклад, у жовтні 2006 р. при Голові 
Верховної Ради АР Криму за допомогою 
міжнародних організацій створено Раду з 
безпеки й розвитку. Її мета – розробляти 
рекомендації органам влади та управління з 
питань вирішення етноконфесійних проблем і 
с п р и я т и  с т а б і л ь н о м у  р о з в и т к у 
багатонаціонального півострова Крим. Ще один 
приклад, який позитивно оцінено пресою. 
Агентство США з міжнародного розвитку 
виступило ініціатором здійснення в Україні за 
допомогою міжнародних організацій проекту 
“Реформи  місцевих  бюджетів”, який 
здійснюватиметься три роки за рахунок 
зовнішнього фінансування.  

Частішими стають практики звернення 
кримських татар до міжнародних організацій за 
пошуком захисту своїх прав і свобод. Наприклад, 
у грудні  2006 р .  делегати  з’ їзду 
кримськотатарського народу ухвалили рішення 
звернутися до Ради Європи, ОБСЕ і до комісара з 
прав людини із закликом негайно направити в 
Україну робочу групу з вивчення ситуації щодо 
виділення землі депортованим громадянам та 
членам їхніх сімей.А втім, офіційні урядові 
установи стверджують, що кримські татари давно 
забезпечені земельними ділянками, про що 
свідчать дані статистики й розрахунки. Адже 
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репатріантам за минулі роки виділено 76738 
земельних наділів, якщо їх поділити на 
середньостатистичну кримсько-татарську родину 
з чотирьох осіб – отримаємо понад 280 тис. осіб. 
Усього ж репатріантів – менше, ніж 250 тис., 
більшість із них отримали квартири за 
Програмою облаштування репатріантів, але 
самозахоплення землі провокує внутрішня 
міграція кримських татар [ 14 ].  

Проведений нами моніторинг національної 
преси зафіксував підвищення активності 
міжнародних організацій у сфері, пов’язаній з 
проблемами кримських татар і пошуком 
національної консолідації в АР Крим. Ця 
ситуація не може не непокоїти, оскільки участь 
міжнародних організацій як носіїв “зовнішніх” 
інтересів у такій складній внутрішній сфері 
етнічних відносин здатна не тільки 
врегульовувати проблеми, але й провокувати 
нестримну ескалацію міжнаціональних 
конфліктів. Ми виходимо з того, що міжнародні 
організації відповідають певним потребам і 
мають в інформаційному суспільстві значні 
комунікаційні ресурси, проте вони не 
замінюють діяльність національних структур, а 

лише її доповнюють. Варто погодитися в цьому 
питанні з думкою А. Етционі: “Народи та уряди 
краще усвідомлюють, чого їм бракує. В 
результаті починають виникати нові організації, 
мета яких – заповнити прогалину у 
можливостях, які є в розпорядженні старої 
системи і глобального громадянського 
суспільства (включаючи транснаціональні 
комунітарні організації” [5, с. 217].  

Подолання “дефіциту національної 
солідарності” в українському суспільстві тільки 
тоді сприйматиметься громадськістю – 
позитивна місія міжнародних організацій, якщо 
діяльність останніх буде відповідати певним 
критеріям: по-перше, мати чітко визначені цілі й 
відповідатиме  вимогам  національного 
законодавства ,  по -друге ,  включатиме 
гуманітарну складову, відповідатиме сучасним 
уявленням про гуманітарну діяльність, по-третє, 
сприятиме  національній  консолідаці ї 
суспільства через реалізацію соціальних 
проектів, спрямованих на укріплення соціальної 
злагоди в суспільстві.  

Висновки. Національна консолідація в 
поліетнічному суспільстві реалізується перш за 
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