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учасників міфологічного сюжету на власний 

розсуд, при всіх смислових перипетіях збері-

гаючи домінуючу позицію за собою. "Інший" тут 

- не більше ніж перетворена фігура власної 

несамостійності і неспроможності. Міфологічний 

образ ворога, загрози і т. п. витісняє, заміщає 

завдання раціональної взаємодії з іншими в 

загальному, реальному, неміфологізованому часі 

нинішнього дня, практичної дії.  

Вся подібна конструкція непроникного і 

самодостатнього цілого - це особливий механізм 

організації суспільства, завдання якого - зводити 

різноманіття і вибір до мінімуму, усувати навіть 

привид складності з будь-яких соціальних 

(економічних, політичних) відносин [7]. Боротьба 

за подібне спрощення - стійкий феномен 

"народних республік", що говорить про їхню 

глибоку фрустрацію (пригніченість, тривогу), 

невпевненість в своїх силах і своєму часу, 

застарілому комплексі власної недоречності і 

неповноцінності. 

Характерно, що ті чи інші компоненти цього 

міфологічного комплексу використовує сьогодні 

"офіційна влада". При дефіциті "національних" 

та інших інтеграційних символів в суспільстві 

даний міфологічний набір залишається 

домінантним. До його ресурсів звертаються як 

люди старшого покоління (оскільки вони 

здебільшого не знають нічого іншого), так і ті 

соціальні верстви і структури, які десятиліттями 

пов'язували і зараз пов'язують своє існування з 

збереженням централізованої держави 

радянського типу, хто зацікавлений в колишніх 

можливості впливати на владу.  

Разом з тим, цей комплекс в 1990-і роки 

розпадається, втрачає свою обов'язковість і 

нормативну силу. І перш за все, його дія слабшає 

серед більш молодих і освічених людей, які 

жили в великих містах, в більш активних групах, 

які домоглися життєвого успіху, в цілому 

позитивно сприймають сьогодення і майбутнє, 

більш позитивно оцінюють і самих себе. Саме ці 

люди організовували "проукраїнські мітинги" на 

початку всіх подій на Донбасі.  

Зростає ностальгія по колишній величі СРСР, 

його військовим перемогам і напіввійськовому 

укладу, за сталінською, але особливо - 

брежнєвською епохою, взагалі ототожнення з 

минулим і його символами (великі люди, 

особливо вожді і полководці, колишні свята і 

звичаї, які зараз висловлюються в показових 

"парадах"). Головне, що пов'язує тепер 

населення Донбасу з думкою про російський 

народ, це саме "наше минуле, наша історія". 

Відповідно посилюються і антизахідні (зокрема, 

антиамериканські) складові, а України в образі 

"прозахідної фашистської хунти".  

Неготовність, невміння і небажання 

абсолютної більшості суспільства Донбасу разом 

із засобами масової інформації розбиратися в 

тому, що трапилося (у тому числі в історичній 

відповідальності за нього СРСР і Сталіна, всієї 

національної політики комуністичної влади), 

підхльоснуті глибокою політико-економічною і 

військовою кризою, вилилися в незрівнянно 

більш просту, звичну форму неприязні до того ж 

"Заходу", узаконили її відкрите вираження, 

особливо до України, як "агента США".   

Однак зовсім унікальне значення в контексті 

всіх останніх років в рамках даного міфу в 

цілому набуває Велика Вітчизняна війна. 

Символічний сенс перенесених випробувань, 

ціна завойованій героїзмом і терпінням перемоги 

- а фактично це єдина позитивна подія всієї 

радянської історії - підкріплюють весь 

регресивний сьогодні базовий міфологічний 

комплекс, з'єднує його окремі, розрізнені 

елементи - мотиви, героїв, пов'язані з ними 

почуття, реальні спогади, ностальгічні "фантомні 

болі" [2]. На нинішній день символи тієї війни і 

перемоги залишаються, мабуть, найвагомішим, 

якщо взагалі не останнім позитивним 

аргументом на користь особливого шляху і 

особливих якостей населення Донбасу, як 

спадкоємця "русского мира".  

Таким чином, ми бачимо, що політичний міф 

ОРДЛО, насправді, є політичним міфом, котрий 

був побудований саме на архетипічній основі 

радянської та сучасної російської людини. 

Прямим підтвердженням цього є пряма 

кореляція з ідеєю "русского мира" та вся 

побудова міфологічного комплексу на основі 

міфу "Великої Вітчизняної війни". Тому й стає 

очевидною стереотипізація та використання 

лише єдиного ярлику, пов'язаного з історією 

України та Радянського Союзу, яка стосується 

саме періоду Другої Світової війни та діяльності 

Степана Бендери ("Фашизм", "Бендерівці", 

"Кривава хунта"). І використання цих лже-міфів 

спрямовано не проти міфу України, як 

своєрідний контр-міф, а саме для населення 

ОРДЛО та Російської Федерації, щоб 

мобілізувати власне суспільство, так як для них - 

це єдиний сакральний символ, який зв'язує їх 

сучасних з тим єдиним моментом величі їх 

прадідів - "Перможців Фашизму". Саме тому 

вони сприймають сучасні події не з раціональної 

точки зору, враховуючи сучасний контекст, а з 

ретроспективної точки зору, як відродження тих 

великих подій. А тому, для них - це священна 
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справа і в цьому вони знаходять своє спасіння і 

моральне виправдання - як борців зі 

"вселенським Злом" - "Фашизмом". 

Розуміння цього дає нам підстави 

стверджувати, що політичний міф ОРДЛО був 

створений штучно. Виходячи з цього, його 

можна дослідити та за допомогою набору певних 

методів "нейтралізувати" його вплив. 

Виходячи з вищесказаних висновків, можна 

зробити наступні рекомендації:  

Для реміфологізації даних територій 

необхідно робити акцент не на техніках 

консіцетиальної зброї або методах ведення 

інформаційної війни, а використовувати їх лише 

як засіб "оборони" від штучно створених міфів 

ОРДЛО, основною метою яких є дискредитація 

української влади та України в очах власного 

населення та населення Донбасу. 

Для успішної реміфологізації необхідно 

"зруйнувати" ядро їх політичного міфу, яке вира-

жене у наступних міфах: про Захід, про загрозу, 

про особливий шлях. Руйнація міфологічного 

ядра відбувається шляхом створення контр-міфу, 

який показує неспроможність конкретної ідеї як 

такої, висміює її, показує механізм штучного, а 

не природного формування цієї ідеї, апелюючи 

до фактів, що загалом нівелює ефект і вплив 

цього міфу (міфологічного комплексу) [5]. Для 

успішної реалізації даної технології українська 

влада має створювати нові міфи, причому не 

одноразові, а цілу серію міфів, що будуть 

постійно адаптуватися під конкретний контекст 

та стан політичної системи. Це має сформувати 

сценарій міфотворчості, підкріплювати його 

відповідними політичними ритуалами, що й 

будуть легітимізувати політичну владу. 

Теза щодо дестабілізації політичної системи 

та доведення її до кризового становища, щоб 

підвищити ефективність міфологічного впливу 

на суспільство, видається некоретною та, в 

більшій мірі, не етичною. Адже населення, яке 

проживає на території ОРДЛО, є в першу чергу 

населенням України і таке відношення до них, як 

до об’єкту впливу одразу дискредитує в їх очах 

українську владу. 

Виходячи з вищенаведеного аналізу, стає оче-

видним, що світосприйняття у населення Укра-

їни та населення ОРДЛО - різне, яке ґрунтується 

на різних символах, смислах, ідеях. Різне 

світосприйняття як сформоване різними міфами, 

так і продукує відмінні міфи і є основою 

колективної згоди і консенсусу щодо їх 

тлумачення окремими людьми. Окремі люді 

об’єднуються (формують) групи, які мають 

консенсус щодо сприйняття певних символів і 

смислів. Цей механізм є основою формування 

ідентичності. У нашому випадку ці ідентичності 

- кардинально різні. Як "мінус" і "плюс". Але, 

між ними є сполучна ланка, своєрідний "нуль", 

за який варто боротися українській владі. Це - в 

першу чергу люди, які мають постійний контакт 

як з однією ідентичністю, так і з іншою – 

внутрішньо-переміщені особи. Дані люди є 

прямим каналом зв'язку з тією ідентичністю, що 

допомагає доносити інформацію і міфи нашої 

ідентичності безпосередньо, минаючи всі 

витрати і проблеми при використанні ЗМІ та 

інших формальних каналах масової комунікації. 

Внутрішня комунікація на рівні "людина-

людина" виявляється набагато ефективнішою, ніж 

ЗМІ. До того ж, люди вже давно втратили довіру 

до ЗМІ і останній оплот надії - довіра до іншої 

людини, - поки ще живий.  

Сама реміфологізація ОРДЛО полягає в зміні 

сприйняття нашого, українського міфу по 

відношенню до політичного міфу ОРДЛО і виз-

нання його (міфу ОРДЛО) абсурдним, нецікавим 

і нікчемним. Українська ідея повинна бути при-

вабливішою і спонукати людей довіритися їй. 

Якщо вона буде пропонувати конкретні речі в 

вигляді конкретних благ, цей момент буде при-

вабливішим і доречнішим в умовах сучасної 

кризи [6]. У такому випадку політичний міф 

ОРДЛО про їх "особливу ідею та шлях" просто 

втратить інтерес і підтримку, адже, як було дове-

дено вище, він не має під собою ніяких достовір-

них історичних підстав і є лише копіюванням 

російської історії і моделі міфотворчості.  

Банальні підвищення якості життя, особливі 

пільги, підвищені рівня пенсійного забезпечення 

для внутрішньо-переміщених осіб та інші 

фактори повинні стати основою формування 

міфу про те, що в "Україні жити краще". А вони, 

відвідуючи території ОРДЛО та Криму, мають 

виступати носіями цього міфу. У цьому випадку 

населення цих територій зможе порівняти умови 

власного життя з умовами життя "переселенців" 

і зробити адекватний вибір.  

Українська влада повинна була зробити це ще 

на початку війни і тоді, можливо, конфлікту і 

війни можна було б уникнути. Але, некоректне 

ставлення до переселенців, можливо, через 

недостатнє розуміння контексту та специфіки, 

було сприйняте як безвідповідальне, байдуже і 

кредит довіри до влади було втрачено. Цей міф 

про "безвідповідальність і байдужість україн-

ської до власних переселенців" поширювався в 

ОРДЛО як самими переселенцями, так і й "офі-

ційними органами влади" "народних республік" 

[4]. Це стало основою для дискредитаціі життя в 
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Україні і України як такої, і додатковий аргу-мент 

на користь життя в "народних республіках".  

Таким чином, ключ і сенс всієї 

реміфологізації полягає в першу чергу в 

реміфологізації переселенців, підвищення їх 

рівня довіри до української влади, а вже як 

наслідок цього – й легітимація української влади 

у населення ОРДЛО.  
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Kolvakh A.  

REMYTHOLOGIZATION OF THE ORDLO AS A TOOL TO INCREASE THE LEGITIMACY OF UKRAINIAN 

AUTHORITIES IN THE OCCUPIED TERRITORIES 

The article is devoted to the study of the possibility of using remythologization, as an instrument of legitimizing Ukrainian authorities to the 

ORDLO’s population. The article used discourse analysis as a method of research of ORDLO’s political mythology. The specificity of the 

formation of political myths, their characteristic symbols, the main mythological logos and their correlation with the political culture of the 

inhabitants of Donbass were revealed. The result of this analysis was that the political mythology of ORDLO does not have such archetypal 

foundations that would really be based on the unique and authentic culture of the inhabitants of Donbass. It was proved that the main 

symbols and ideas of the political mythology of the ORDLO fully correspond to the model of the political myth-making of the Russian 

Federation, which makes the ORDLO an artificially created political project. Recommendations were also made for an effective remittment 

policy of the ORDLO, whose priority should be to build confidence of internally displaced persons in the Ukrainian authorities. 

Key words: political myth, remythologization, mass consciousness, counter myth, ORDLO 

 

Кольвах А.С.  

РЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ ОРДЛО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЛЕГИТИМНОСТИ УКРАИНСКОЙ 

ВЛАСТИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
Статья посвящена исследованию возможности использования ремифологизации, как инструмента легитимации украинской 

власти у населения ОРДЛО. В статье был использован дискурс-анализ как метод исследования политической мифологии ОРДЛО. 

Было выявлено специфику формирования политических мифов, их характерные символы, основные мифологемы и корреляцию их с 

политической культурой жителей Донбасса. Результатом этого анализа было выявлено, что политическая мифология ОРДЛО 

не имеет таких архетипических основ, которые действительно базировались на уникальной и аутентичной культуре жителей 

Донбасса. Было доказано, что основные символы и идеи политической мифологии ОРДЛО полностью соответствуют модели 

политического мифотворчества Российской Федерации, из-за чего ОРДЛО можно считать искусственно созданным 

политическим проектом. Также были даны рекомендации по проведению эффективной политики ремифологизации ОРДЛО, 

приоритетом которой должно стать формирование доверия внутренне перемещенных лиц в украинской власти.  

Ключевые слова: политический миф, ремифологизация, массовое сознание, контр-миф, ОРДЛО 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК 

ФОРМА ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО 
              

У статті досліджуються особливості імплементації міжнародних кримінально-правових норм як форми впливу міжнародного 
права на національне право. Аналізуються основні доктринальні підходи вчених щодо визначення поняття «імплементація» і 
відмежування його від інших подібних понять. Виявляється специфіка впливу правових норм міжнародних конвенцій на правові 
норми кримінального права окремих держав. 
Ключові слова: імплементація, форма впливу, міжнародні кримінальні правові норми, міжнародне право, на- ціональне право.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
протидія міжнародній злочинності вимагає не 
лише об’єднання зусиль держав, але й ефективне 
впровадження норм міжнародного криміналь-
ного права в національне законодавство. У 
зв’язку з цим особливого значення набуває така 
форма впливу міжнародного права на націо-
нальне, як імплементація. У той же час станом 
на сьогоднішній день немає одностайності у док-
трині міжнародного права щодо її розуміння. Ця 
обставина, а також практична відсутність 
наукових досліджень проблем імплементації 
міжнародних кримінально-правових норм в 
Україні й визначають актуальність і необхідність 
цієї статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідно наголосити, що до цього часу в 
Україні спеціальні комплексні наукові 
дослідження у сфері імплементації міжнародних 
кримінально-правових норм як форм впливу 
міжнародного права на національне право 
практично не здійснювались. Проте теоретичні 
основи взаємодії міжнародного і національного 
права досліджувались таким українським 
вченим-міжнародником, як В.Г. Буткевич [7]. 
Окрім цього, окремі аспекти цієї проблеми 
досліджувались зарубіжними вченими, зокрема 
такими, як А.Г. Кібальник [1], В.А. Батир [2], 
А.Л. Лучінін [3], Р.А. Мюллерсон [4], В.А. 
Вдовін [6], N. Kimmo [9].  

Формулювання цілей статті. Основною 
метою статті є дослідження особливостей 
імплементації міжнародних кримінально-
правових норм як форми впливу міжнародного 
права на національне право. Аналіз основних 
доктринальних підходів вчених щодо 
визначення поняття «імплементація» і 
відмежування його від інших подібних понять.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Насамперед слід зазначити, що 
термін «імплементація» (від лат. «impliko» – 
наповнюю, виконую, чи англ. «implementation» – 

здійснення, виконання) у доктрині міжнародного 
права та в теорії зазвичай означає процес 
здійснення, а точніше, реалізації положень 
міжнародних угод як на міжнародному рівні, так 
і в рамках національної юрисдикції [1, c. 188].  

Попри різні доктринальні підходи щодо 
визначення поняття «імплементація», найбільш 
точним слід вважати визначення національно-
правової імплементації як процесу, що 
припускає реалізацію норм міжнародного 
кримінального права на території держави у 
сфері дії внутрідержавного права за його 
допомогою і відповідно до визначеної процедури, 
забезпеченої організаційно-правовою діяльністю 
органів держави, спрямованою на фактичне 
виконання прийнятих державою міжнародних 
зобов’язань [2, c. 7].  

Обґрунтованою є думка А.Л. Лучініна про те, 
що термін «імплементація» не є синонімом до 
терміна «виконання», оскільки імплементація – 
це процес, тоді як виконання – можливий 
результат цього процесу [3, c. 25–26].  

Справедливим є й зауваження Р.А. Мюллер-
сона про те, що національно-правова імплемен-
тація відбувається навіть тоді, коли держава 
перед тим, як стати учасником міжнародного 
договору, щоб уникнути конфліктів договору з 
нормами національного права, вносить певні 
зміни у своє право [4, c. 75].  

Для того щоб з’ясувати особливості 
імплементації як форми впливу міжнародного 
кримінального права на національне 
кримінальне право, спочатку необхідно 
проаналізувати й інші форми такого впливу.  

Так, О.Н. Шібков виділяє такі форми впливу 
міжнародного кримінального права на кримі-
нальне право: посилання, рецепцію, імплемента-
цію, – відзначаючи, що вони є видами інкорпора-
ції, що при імплементації відбувається не букваль-
не включення положень міжнародної норми в 
національний закон, а адаптація вже наявної 
кримінально-правової норми або нової норми 
кримінального закону національним законодавцем 
відповідно до особливостей правової системи 
держави [5, c. 74].  


