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"ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ" І "РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ" ЯК 

ВИМІР ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ В УКРАЇНІ? 
 

Події, що відбулися в Україні на рубежі 2004-2005, і 2013-2014 були названі революціями. Перша з них була проявом незадоволення 

суспільства  результатами президентських виборів - ії названо „помаранчевою революцією”. Майже десять років потому 

українці не погодились з рішенням  президента України В. Януковичeм, який не підписав угоду про асоціацію України з 

Європейським Союзом. Подія закінчилася кривавим зіткнення на лінії громадяни-влада і отримали звання „революція гідності”. 

Мета роботи полягала, щоб відповісти на питання чи ми можемо визначити "помаранчеву революцію" і "революції гідності" як 

вимір громадянської непокори в Україні?  Oбидві революції на нашу димки можна розглядати як прояв громадянської непокори. 

Тому що вони несли характеристики  непослуху: вони були остаточною формою  для суспільства мирним шляхом боротися за 

реалізацію спільних інтересів і суспільство було свідоме  наслідків дій. 
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Wstęp. Громадяни незадоволені діями вла-

ди, її політичними діями або законодавчими 

рішеннями можуть висловити свої негативні 

відносини через незорганізовані  або нетради-

ційні політичні дії. Цивільне невдоволення мо-

же приймати різні форми: від письмової пети-

ції, через страйки, демонстрації і закінчуючи 

радикальним самопідпаленням. Гжегож Екіерт 

і Ян Кубік  вказують на існування протестів за 

участю окремих осіб, але в принципі протест є 

колективною дією,  найчастіше має масовий 

характер. [1; c. 151]. Ще однією формою суспі-

льного невдоволення є громадянська непоко-

ра, яка є остатньою спробую суспільства, мир-

ним шляхом добитись виконання важливих 

вимог, пов'язана з усвідомленням порушення 

закону у зв'язку з його несправедливим харак-

тером і готовністю нести наслідки для цих дій. 

Події, що відбулися в Україні на рубежі 

2004-2005, і 2013-2014 були названі револю-

ціями. Перша з них була проявом незадоволен-

ня суспільства  результатами президентських 

виборів, коли перемогу отримав проросійсь-

кий кандидата Віктор Янукович. Громадяни Укра- 

їни вважали, що вибори були фальсифіковані і 

зажадали переобрання президента, так як вони 

вважали, що  переможцем є проєвропейські 

кандидати Віктор Ющенко,  ці події були 

названі «помаранчевою революцією». У свою 

чергу, майже десять років потому українці 

заперечували рішення тодішнього президента 

України В. Януковича, який не підписав угоду 

про асоціацію України з Європейським Сою-

зом. Подія закінчилася кривавим зіткнення на 

лінії громадяни-влада і отримали звання 

„революція гідності”. 

Постановка проблеми. Мета роботи 

полягала, щоб відповісти на питання чи ми 

можемо визначити "помаранчеву революцію" і 

"революції гідності" як вимір громадянської 

непокори в Україні?  Заслуговує на увагу 

також поглянути на ці дві події з точки зору 

амбівалентності українського суспільства. У 

2004 суспільство вимагає скасування результа-

тів президентських виборів (переміг В. Януко-

вич),  а у 2010 знову  вибирає і не вимагає 

скасуванння  результатів.   

У свою чергу, рішення Президента від 

листопада 2013 року не впідписувати  угоду про 

асоціацію України  з ЄС викликало величезне 

невдоволення суспільства. У  роботі  ми зосере-

дились, по перше щоб переконатися, чи україн-

ські революції повинні вважатися громадянсь-

кою непокорою,  по друге  переглянути дії суспі-

льства через призму гібридності українського 

суспільства. М. Прокоп пояснює, що таке сус-

пільство має  одночасно сукупність характерис-

тик активного суспільства (притаманного демо-

кратичним державам) і пасивного суспільства 

(притаманного авторитарним режимам), яке 

незаінтересоване політичним процесом [2]. 

Поняття громадянської непокори.  Грома-

дянська непокора в першу чергу є своєрідним 

суспільним протестом, який є  результатом невдо-

волення суспільства реалізованою владою політи-

кою. Тому характеристику  громадянської непо-

кори потрібно починатися з аналізу суспільного 

протесту.  
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Суспільний протест може бути визнаний 

відповіддю громадян на "зло" в суспільному 

житті. Це глибша явище, ніж, наприклад, нев-

доволення економічною ситуацією. Суспіль-

ний протест повинен мати: а) наміри-причини 

протесту, повинні бути реальною загрозою для 

суспільного блага. Діяльність влади, проти якої 

громадяни повстають є порушенням конкретних 

благ, які є частиною спільного блага. Це діяльні-

сть  по суті позбавлена спонтанності; б) адекват-

ність заходів не можна використовувати неза-

конні засоби протесту, посилання на моральні та 

соціальні норми,  які є прийняті в суспільстві; c) 

обгрунтування вимог -  заходи, вжиті повинні 

давати можливість реалізації цілі [3; c. 81-8]. 

 Легітимність громадянської непокори 

оцінюється на процедурному рівні. Можна 

вказати найбільш важливі елементи, існування 

яких дає  право визначати протест як вимір 

громадяньської непокори: 

1. важливий суспільний інтерес – справа, 

яка є причиною непокори, має визначатися 

конкретною соціальною проблемою; має залу-

чати важливий соціальний інтерес. Непокора є 

інструментом для боротьби з унікальною нес-

праведливістю, але не є інструменитом щоб 

ранити інших;  

2. вичерпання всіх інших форм протесту – 

всі правові та адміністративні можливості 

були вичерпані і не дали нам задовільного 

результату; а рішення нарушити закон 

повинно бути виправдане відсутністю 

правової спроможності (передбачених чинним 

законодавчим і інституційним режимом); 

3. моральний намір, громадянська непокора 

не служить для боротьби за егоїстичні інтере-

си громадянина. Непокора, яка має причину в 

приватних намірах, без важливого соціального 

інтересу кваліфікується як злочин, не є формою 

громадянської опозиції. Ключовим елементом 

непокори є символізація злочину, що означає 

готовність  до можливих правових наслідків; 

4. брак насильства,  протестуючі не вдаю-

ться до насильства. Однак це трапляється, але 

в більшості випадків це непропорційно до 

мети і можливостей. Тим не менш  потрібно 

остерігатися будь-яких актів агресії або 

вандалізму [4; 5]. 

На основі вищесказаного,  розуміння грома-

дянської непокори ми визнаємо як соціальну 

опозицію до дій влади, яка передує здійснен-

ню важливих інтересів для суспільства, є кін-

цевою можливою формою для досягнення ме-

ти.  Тому для визнання дій за громадянську не-

покору необхідно щоб: (а) характер проблеми 

(примат загального інтересу над приватним 

інтересами або  окремих соціальних групах).   

(b) остаточність (не є можливим  законним 

способом досягти мети);  (в) обізнаність про 

наслідки (учасники повністю усвідомлюють 

їхні дії та правові наслідки); d) брак насильс-

тва (суспільство вживає заходів, які зображу-

ють їх незадоволення тільки  мирним шляхох, 

без використання засобів насильства. 

Події в Україні перелому 2004-2005, і 2013-

2014 називаються революціями. Однак, з огля-

ду на класичне визначення концепції револю-

ції, як "насильницьке найчастіше озброєне за-

хоплення влади, що тягне за собою глибокі со-

ціально-економічні зміни [6; c. 281] ми можемо 

задатися питанням, чи дійсно це були революції? 

Перша  властивість для громадянської 

непокори – це суть проблеми, тому що соціа-

льна невдоволення має вирішуватися питання-

ми суспільного інтересу. З огляду на "пома-

ранчеву революцію", в цьому випадку соціа-

льне обурення спровокувало результати друго-

го туру президентських виборів. Тим не менш, 

основною причиною соціального обурення 

має  пов'язання з демократичними цінностями 

і, перш за все, глибоке переконання суспільс-

тва, що вони були порушені. Вибори, як сим-

вол демократії, українці вперше, в історії неза-

лежної України, не визнали їх легітимності  (з 

урахуванням того, що виборчі правопорушен-

ня часто практикують). А революція, яка про-

ходила десять років пізніше, передумовою со-

ціального повстання було невдоволення рі-

шенням Президента В Януковича, підписати 

угоду про асоціацію України з ЄС.  З одного 

боки суспільство знало який вектор зовнішньої 

політики репрезентує президент. Однак причи-

ною било те, що Україна ініціювала справу 

щодо підписання угоди про асоціацію, і 

президент відмовився в останній момент. 

Зважаючи на те, чи  Майдан  в 2004 та 2014 

було остаточними формами реалізації вимог 

суспільства, ми вважаємо, що  так. У першому 

випадку сотні тисяч громадян, які приїхали з 

різних куточків України, показали свої інтере-

си. Це призвело до участі інших країн, щоб 

вирішити цю проблему. На наш погляд, якщо 

суспільство не вийшло тоді на Майдан, не бу-

ло повторення другого туру виборів, збільшен-
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ня залученості інших країн. Аналогічним чи-

ном, у випадку з 2014 революції, ми не віримо, 

що авторитарний президент Янукович вислу-

хав вимоги суспільства, що заявило про готов-

ність інтегруватись з ЄС. Тому  іншого вибору 

у громадян не було [7]. 

З огляду на третій чинник, яким є  усвідом-

лення наслідків вираження громадяньської 

непокори - порушення законів. І перша, і друга 

революція через згромадження тисячів грома-

дян на Майдані були незаконні. Це призвело в 

обох випадках до порушення громадського 

порядку і впливу шляхом збору великої кіль-

кості людей на появу заворушень і т. д. Також 

з огляду на те, що дані «Згромадження» відбу-

лися на головній площі в Києва Майдані Неза-

лежності, що перешкоджало нормальному фун-

кціонуванню столиці.  У першому випадку не бу-

ло насильства і вимоги суспільства були дотри-

мані [8-9].  В обох випадках суспільство було 

свідоме наслідків і в обох випадках свою непо-

кору проявлало мирним шлахом. Однак в 2014 

році не вдалося уникнути трагічних наслідків. 

Висновки. Підсумовуючи, обидві револю-

ції на нашу димки можна розглядати як прояв 

громадянської непокори. Тому що вони несли 

характеристики  непослуху: вони були оста-

точною формою  для суспільства мирним шля-

хом боротися за реалізацію спільних інтересів 

і суспільство було свідоме  наслідків дій. Дві 

революції закінчились бажаними результатами 

для суспільства, проте революція 2014 на 

відмінну револоюції в 2004 році змисила 

українців заплатити дуже велику ціну, якою 

було життя тисяч громадян. 
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"ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" И "РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА" КАК ПРИМЕР ГРАЖДАНСКОГО 

НЕПОВИНОВЕНИЯ В УКРАИНЕ? 

События, произошедшие в Украине на рубеже 2004-2005, и 2013-2014 были названы революциями. Первая из них явилась проявлением 

неудовлетворенности общества результатами президентских выборов, и получило звание  «оранжевая революция». Почти десять лет 

спустя украинцы не согласились с решением президента Украины В. Януковича, который не подписал соглашение об ассоциации 

Украины с Евросоюзом. Событие закончилось кровавым столкновением на линии граждани – власть и получило звание «революции 

достоинства». Цель работы состояла в том, чтобы ответить на вопросы  мы можем определить «оранжевую революцию» и 

«революцию достоинства» как измерение гражданского неповиновения в Украине?  Две революции  можно рассматривать как 

проявление гражданского неповиновения. Потому что они осуществили характеристики неповиновения: они были окончательной 

формой  общества  в мирным способом  реализавать общие интересы и общество  осознательно последствиями действия. 

Ключевые слова: Украина, гражданское неповиновение, оранжевая революция, революция достоинства, общественный протест 

 

Maryana Prokop,  Arleta Hrehorowicz,  

"THE ORANGE REVOLUTION" AND THE "REVOLUTION OF DIGNITY" AS AN EXAMPLE OF CIVIL DISOBEDIENCE 

IN UKRAINE? 

 The events which took place in Ukraine at 2004-2005, and 2013-2014 were named Revolutions. The first of them was a manifestation of the 

society's dissatisfaction with the results of the presidential elections, was called "The Orange Revolution". Almost ten years later Ukrainians 

did not agree with the decision of the President of Ukraine W. Janukowych, who did not sign the Agreement on Association of Ukraine with 

the European Union. The event ended with a bloody collision on the line of citizens – the power and got the title of "The Revolution of 

dignity." The purpose of the work was to answer questions can we identify the "Orange Revolution" and "the Revolution of dignity" as an 

example of civil disobedience in Ukraine?  The two revolutions can be seen as a manifestation of civil disobedience. Because they carried 

out the characteristics of disobedience: They were the final form for the society peacefully to fight for the realization of common interests 

and society were conscious consequences of action. 

Keywords: Ukraine, citizen disobedience, Orange Revolution, Dignity Revolution, public protest 


