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Слово до читача 
 

Перед читачами – монографія «Політико-ідеологічний процес в 
українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний ана-
ліз». Книгу підготував авторський колектив співробітників відділу 
теоретичних і прикладних проблем політології Інституту за участю 
науковців інших установ. Праця є логічним продовженням аналізу 
проблем, які тривалий час досліджують наукові співробітники цього 
відділу, зокрема: різноманітні аспекти становлення політичної сис-
теми сучасної України. Вийшли друком ряд монографій, в яких роз-
кривається ця тема: «Політична система сучасної України: особ-
ливості становлення, тенденції розвитку» (1998), «Україна в сучас-
ному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти» 
(2002), «Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка 
становлення, тенденції розвитку» (2006), «Політика в особах. 
Політичне лідерство на пострадянському просторі: національний і 
регіональний контексти» (2008), «Політичний клас у сучасній Ук-
раїні: специфіка формування, тенденції розвитку» (2010), «Політич-
ний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз» (2011). 

У книзі аналізується розвиток політико-ідеологічного процесу в 
українському суспільстві в умовах модернізації. Безперечний інтерес 
становить висвітлення основного напряму розвитку суспільства в 
умовах модернізації, його складових: становлення ефективно діючих 
владних структур; формування консолідаційної ідеології та сучасної 
української політичної нації; утвердження інноваційної моделі еконо-
міки; визначення стратегії зовнішньої політики. 

У політичному житті будь-якої демократичної країни відносини 
між політичними опонентами будуються по лінії влада – опозиція. На 
сучасному етапі актуальним є процес вироблення механізму взаємо-
відносин політичної влади та опозиції в Україні. Ця тема, швидше за 
все, стане предметом наступних досліджень науковців. 

Сподіваємося, що наукова праця викличе інтерес науковців, 
політиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, 
хто цікавиться проблемами політичної науки. 

 
Ю. Левенець, директор Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України, академік НАН України 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Книга «Політико-ідеологічний процес в українському сус-
пільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз» присвячена 
актуальній і складній темі політичної науки. 

У монографії розглядаються історичні фактори становлення 
Української держави. Простежується розвиток і утвердження 
сучасного політичного устрою. Автори прагнуть знайти відповіді 
на питання: яку державу ми побудували? 

Сучасні виклики, що постали перед владою – тема окремого 
розділу. Зокрема, йдеться про: утвердження сильної демократичної 
влади, формування консолідаційної ідеології та на її основі – полі-
тичної нації; бачення інноваційно-технологічна модель сучасної еко-
номіки; визначення стратегії зовнішньополітичної діяльності держави. 

Безперечний інтерес становить аналіз процесу становлення 
суспільно-політичного устрою у країнах СНД і Балтії, Центральної 
та Східної Європи. 

Заключний розділ присвячений аналізу досвіду утвердження 
державного устрою в країнах Західної Європи, зокрема, Німеччині, 
Франції, Великій Британії, Швейцарії. 

Монографія «Політико-ідеологічний процес в українському 
суспільстві в умовах модернізації: політологічний аналіз» є резуль-
татом колективних зусиль науковців Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, головним 
чином, відділу теоретичних і прикладних проблем політології, 
учених інших наукових установ. 

Напевно, авторському колективу не вдалося дати вичерпні 
відповіді на всі питання, тому сподіваємося на конструктивні про-
позиції щодо поглиблення розробки теми. 

Монографію підготували: слово до читача – Ю. А. Левенець; пе-
редмова, розділ ІІІ, післямова – Ф. М. Рудич; розділ І – А. Д. Пахарєв; 
розділ ІІ, підрозділи 1, 2 – Ю. С. Ганжуров, підрозділ 3 – Т. А. Бевз, 
підрозділ 4 – А. І. Курас, підрозділ 5 – Е. В. Щербенко, підрозділ 6 – 
С. Г. Брехаря; розділ IV, підрозділ 1 – Н. В. Кононенко, підрозділ 2 – 
Т. М. Ляшенко, підрозділ 3 – В. В. Мачуський, підрозділ 4 – 
Р. В. Балабан; розділ V, підрозділи 1, 2, 3 – Г. І. Зеленько, підрозділ 4 – 
Д. І. Ткач; розділ VI, підрозділ 1 – А. І. Кудряченко, підрозділ 2 – 
Л. О. Кочубей, підрозділ 3 – І. П. Черінько, підрозділ 4 – С. Ф. Рудич. 
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РОЗДІЛ І 
ІСТОРИЧНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Сучасна політична наука, опираючись на суспільно-полі-
тичну думку минулих епох та історичний досвід державотворення, 
визначає тлумачення поняття держави за такими індикаторами: 
постійне населення, окреслена територія, суверенний уряд і здат-
ність бути суб’єктом міжнародного права, тобто проводити са-
мостійну зовнішню політику. 

Український народ (українська народність й українська нація) 
сформувався в межах інших держав, які володарювали на землях 
українського етносу. Зберігши власну національну ідентичність в 
умовах іноземної духовної та політичної асиміляції (полонізації, 
русифікації), український народ понад чотири століття вів боротьбу за 
створення власної держави, як суверенного суб’єкта міжнародної 
спільноти. На цьому шляху були короткочасні успіхи, але зде-
більшого – поразки. Лише наприкінці ХХ століття, унаслідок розвалу 
Радянського Союзу (1991 р.) Україна одержала власну державність за 
всіма атрибутами незалежності та суверенітету. 

 

1.1. Історичний шлях, об’єктивні та суб’єктивні переду-
мови становлення Української держави 

 
Історія боротьби українського народу за власну державність 

має глибоке коріння. Якщо відкинути окремі сучасні антинаукові 
здогадки про трипільську культуру, як суто українське явище, або 
скіфсько-сарматську добу, або Київську Русь – державу всіх 
східнослов’янських племен, яка зникла в умовах феодальної роз-
дрібненості, чим скористалися спочатку татаро-монгольські, а піз-
ніше польсько-литовські загарбники. Таким чином, в умовах іно-
земного панування формувалася українська народність, а з ХІХ 
століття – українська нація. 

Соціально-економічний гніт, відсутність політичних прав 
широких кіл населення на українських землях, гоніння на право-
славну церкву з боку окупантів викликали не тільки масове обу-
рення, а поступово переросли у заколот і збройні виступи проти 
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влади, хоча стихійні бунти XVI століття не виливалися в боротьбу 
за власну державність. 

Після розпаду Золотої Орди та звільнення від татаро-мон-
гольського ярма Литва та Польща, а на південному заході – Туреччина 
почали інтенсивно колонізувати українські землі. Першими скориста-
лися загарбництвом українських земель литовці, які на початку XIV ст. 
захопили Волинь, а потім і Київ. Із середини XIV ст. почалася експансія 
Польщі, а після укладання польсько-литовської унії у Люблені 1569 р. і 
створення польсько-литовської держави – Речі Посполитої – всі україн-
ські землі ввійшли до складу цієї держави [1]. Польсько-литовське 
панування перетворило характер господарювання сільського населення 
шляхом зростання багатства шляхти й озлидніння селянства. Шляхта, 
склад якої був, в основному, польсько-литовським, за винятком незнач-
ної кількості української знаті, прийнявши католицьку віру та маєтки з 
рук окупантів, розглядала селян як дешеву робочу силу. Процес зак-
ріпачення відбувався за рахунок збільшення барщини, заборони поки-
дати свого феодала, позбавлення селян традиційних форм самоуправ-
ління. На більшості українських територій кріпацтво мало жорстокий 
характер, коли від селян вимагали навіть плату за дозвіл на шлюб. 
Унаслідок посилення кріпацького гніту на Буковині й Галичині від-
булися селянські повстання (1490 – 1492 рр.) під проводом селянина 
Мухи. Повстанців було близько 10 тис., але недосвідчене керівництво, 
слабка організованість, брак військової виучки та зацикленість на міс-
цевих проблемах призвели до поразки повстанців, проти яких висту-
пило професійне військо поляків і прусаків, найнятих королем Кази-
миром IV Ягеллончиком [2]. 

 Феодальний лад на українських землях формувався, з од-
ного боку, з великих латифундій польсько-литовських та полонізо-
ваних українських магнатів, а з іншого – з дрібних або середніх 
маєтків шляхти, серед яких були й представники українства. Най-
багатшими польськими магнатами в Україні були роди За-
мойських, Конєцпольських, Каліновських, Оссолінських і Потоць-
ких. Наймогутнішими серед полонізованої української знаті були 
роди Вишневецьких, Острозьких, Збаразьких та Корецьких. Могутні 
магнати мали не тільки великі прибутки із закріпачених селян, а й 
будували на своїх землях міста та містечка, в яких розвивалося 
ремісне виробництво та торгівля, що давали значні доходи [3]. 
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Важливим фактором боротьби українського народу за власну 
державність було створення в пониззі Дніпра наприкінці XV ст. 
козацтва з центром на острові Хортиця. Українське козацтво (Запо-
розька Січ) формувалося з населення Подніпров’я, а також біглих 
селян і міщан, які тікали від польсько-литовського гноблення. 
М. С. Грушевський стверджує, що запорозьке козацтво формува-
лося з різних національних і соціальних станів, але українці скла-
дали більшість [4]. 

Незабаром Запорозька Січ перетворилася на могутню війсь-
кову організацію. Причинами для цього перетворення були зов-
нішні загрози: небезпека репресій з боку влади Речі Посполитої, а 
також постійні грабіжницькі напади кримських татар. У стані ко-
заків були колишні військові та відступники з українського шля-
хетства, які володіли зброєю, але цього було недостатньо для ство-
рення надійної боєздатної структури. Потрібні були потужніші 
професійно підготовлені сили. Такими силами стали дружини ро-
сійського князя Дмитра Шемяки, який потерпів поразку в міжусоб-
ній війні та був змушений тікати до Січі, а також дружина литов-
ського князя Свидригайла, яка опинилася в аналогічній ситуації 
[5]. Таким чином, процес військового професіоналізму запорозьких 
козаків мав декілька складових, результатом чого стала поява 
сильної боєздатної організації українського народу. 

 Запорозька Січ становила реальну небезпеку владі Речі Посп-
олитої, бо виступала проти соціально-економічного та духовного 
поневолення українського народу, захищала православну віру. Полі-
тика покатоличення українців провалилася, а укладання Берес-
тейської унії у 1596 році та створення греко-католицької конфесії з 
центром у Ватикані охопило лише Галичину. У 1572 році король 
Сигізмунд ІІ Август грамотою започаткував практику внесення 
окремих козаків до спеціального списку – реєстру. Реєстрові козаки 
отримували гроші, зброю та інші пільги від польського уряду, що 
спричинило соціально-політичне розшарування українського ко-
зацтва. Реєстрові козаки, чисельність яких іноді в умовах військових 
операцій проти Туреччини та Росії досягала 6 полків, повинні були 
вірно служити режиму влади Речі Посполитої [6]. 

 Українське козацтво було активним учасником повстань 
проти польсько-литовської влади, які прокотилися Україною 
наприкінці XVI – XVII ст. і стали військово-політичним 
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підґрунтям національно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького. На чолі цих повстань були козацькі отамани та 
гетьмани К. Косинський, С. Наливайко, Т. Федорович (Трясило), 
Д. Гуня, П. Бут, Я. Острянин. Повстання мали антифеодальний 
характер і не ставили за мету створення української держави, проте 
вони суттєво розхитували владний механізм Речі Посполитої та 
значно підвищували національну свідомість українського народу. 

Перше велике повстання проти польського панування в Україні 
відбулося під проводом гетьмана реєстрового козацтва Криштофа 
Косинського. Козаків підтримали селяни та міщани Київського, Во-
линського, Брацлавського і частково Подільського воєводств. Повстан-
ці у грудні 1591 року захопили замок і місто Біла Церква. Польська 
шляхта для боротьби з повстанцями зібрала значне військо під ко-
мандуванням київського воєводи В. Острозького та черкаського ста-
рости князя В.Вишневецького. після загибелі К. Косинського у травні 
1593 року повстанці були розбиті [7]. 

 З липня 1594 до червня 1596 року відбулося велике націо-
нально-визвольне повстання проти польських загарбників під про-
водом козацького сотника Северина Наливайка. Повстанська армія 
налічувала 12 тис. осіб і розгорнула боротьбу на Київщині, По-
діллі, Волині, у Білорусії і частково в Галичині. До повстанців, 
крім селян і міщан, приєднався загін реєстрових козаків. Але сили 
були не рівні. Польська армія мала перевагу і в кількості військо-
вих, і в озброєнні. Серед частини козацької старшини повстання 
зчинився заколот, і зрадники захопили С. Наливайка та інших ва-
тажків, видали їх полякам, які після страшних тортур стратили їх 
(четвертували) у квітні 1597 року у Варшаві [8]. 

 Козацько-селянські повстання проти польських загарбни-
ків, які проходили в Україні наприкінці XVI – першій половині 
XVII ст., стали важливою прелюдією національно-визвольної війни 
1648 – 1654 рр. під проводом Б. Хмельницького. На відміну від 
попередніх повстань війна велася не проти гніту Речі Посполитої. 
Її метою було визволення від окупантів і створення власної дер-
жави. В історичній літературі події національно-визвольної війни 
мають різні оцінки та визначення. М. С. Грушевський називає 
війну «Хмельниччиною», О. Субтельний – «Великим повстанням», 
М. Костомаров – «„поверненням України до Російської держави», 
В. Липинський – «свідомим закладенням підвалин української 



                       РОЗДІЛ I Історичні факти становлення української держави 

 
11 

державності», П. Куліш – «руйнівною силою, яка, не маючи уяв-
лення про державу, нищила здобутки культури». Кожне визна-
чення має як справедливе, так і суб’єктивне тлумачення [9]. 

Національно-визвольний рух в Україні середини XVII ст. набув 
масовості в усіх верствах суспільства, а поява розумного політика і 
талановитого полководця в особі Б. Хмельницького сприяла успіху в 
боротьбі з окупантами. Б. Хмельницький добре розумів, що війна 
проти могутньої держави, якою була Річ Посполита, могла бути ус-
пішною лише із залученням сильних союзників. Звернення до Росії не 
дало позитивного результату, бо держава ще не подолала наслідків 
Смутного часу. Тому, в союзники були обрані кримські хани, хоча на-
дійними вони не були (двічі відверто зраджували на користь поляків, 
що призводило до поразок або невигідних переговорів). 

Завданням цієї публікації не є висвітлення всіх подій визволь-
ної війни, проте викликають інтерес блискучі перемоги Б. Хмель-
ницького на Жовтих Водах (квітень 1648 р.), під Корсунем (травень 
1648 р.), під Білою Церквою (влітку 1648 р.), під Пилявцями (вересень 
1648 р.), під Збаражем і під Зборовом (навесні 1649 р.), коли зрада 
татар примусила гетьмана підписати Зборівський мир (серпень 1649 
р.), а владу Речі Посполитої не тільки визнати політичне лідерство 
українського гетьмана, а й передати під його владу три воєводства на 
чолі з Києвом. Військова поразка українських повстанців під Берес-
течком (1651 р.), коли знову зрадили татари, та перемога під Батагом 
(1652 р.) значно послабили ресурси гетьмана, тим більше, що король 
формував нову величезну армію для остаточного знищення Б. Хмель-
ницького та його невеличкої держави [10]. 

Діставши офіційну владу на Київщині, Чернігівщині та Брац-
лавщині у статусі визначного поляками гетьмана України, Б. Хмель-
ницький заснував управлінські структури в центрі та на місцях, спи-
раючись на козацькі традиції. Верховенство влади належало гетьману 
та його найближчому оточенню. Була затверджена «генеральна стар-
шина»: генеральний обозний, генеральний суддя, генеральний осавул, 
генеральний писар. На місцях було створено полкове управління. 
Роль полковників не обмежувалася військовими справами, а поширю-
валася на всі сфери життя. Полкова адміністрація формувалася 
подібно до генеральної, але на полковому рівні [11]. 
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Нині деякі сучасні дослідники схильні вважати добу так 
званої Гетьманщини (XVII – XVIII ст.) Українською державою. 
Але це не зовсім так. Точніше, українська державність була на до-
сить обмеженій території, яку поляки віддали Б. Хмельницькому в 
управління. Формально вона проіснувала до початку нової 
польсько-литовської агресії 1654 року і завершилася Переяслав-
ською радою та Березневими статтями 1654 року. Але гетьман-
щина залишилася як адміністративно-управлінська структура на 
українських землях, що належали (де-юре і де-факто) іноземним 
державам – Речі Посполитій (Правобережжя) і Росії (Лівобереж-
жя). Військові події XVIII ст., період Руїни, коли українські землі 
були розділені на правобережжя та лівобережжя, усе XVIII ст. – це 
період фактичного управління польсько-литовського, російського та 
австро-угорського володарювання на українських землях, а перехід 
окремих гетьманів під владну залежність Туреччини або Швеції не 
забезпечував української державності, а призводив до більш від-
чайдушних бідувань та страждань для українського народу. 

Ідея української державності зріла в умах національної інте-
лігенції протягом усього ХІХ століття, про що свідчать револю-
ційні події в Російській імперії та Австро-Угорщині. Але реальні 
умови створення національної суверенної держави для україн-
ського народу припадають на початок ХХ століття. 

Перші два десятиліття нового століття відзначилися гло-
бальними світовими подіями, серед яких була Перша світова війна, 
революції в Росії, Австро-Угорщині та Німеччині, які знищили мо-
гутні європейські імперії та сприяли відродженню колишніх неза-
лежних країн або створенню нових національних держав, народи 
яких перебували у складі цих імперій. 

В Україні боротьба за власну державність набула особливої 
активності, яка, з одного боку, з’ясовувалася історичним минулим, 
в якому український народ не мав власної цілком незалежної дер-
жави, а з іншого – політичні події початку ХХ століття сприяли 
формуванню і зміцненню національних політичних організацій (пар-
тій, рухів і т. ін.), здатних очолювати боротьбу за державну незалеж-
ність і побудову власної державності. Але слід звернути увагу на 
геополітичний фактор, який значно ускладнював боротьбу українсь-
ких національно-політичних сил за власний державний суверенітет. 
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Історія розпорядилася таким чином, що українські землі на початку 
ХХ ст. були у складі Російської та Австро-Угорської імперій, а це не 
тільки заважало формуванню єдиного національно-визвольного руху, 
а й не дозволяло виробити єдину концепцію державної незалежності. 

Політична активність, індикатором якої виступала молода 
багатопартійність, була наслідком гострої класової боротьби в обох 
імперіях, але в Російській імперії ця гострота посилювалася повною 
відсутністю елементарних прав і свобод громадян. Жорстока екс-
плуатація трудящих, політичне безправ’я, національний та со-
ціальний гніт – усе це накопичувало потенціал революційного ви-
буху. І чи не найбільш вирішальним тут була ланцюгова реакція 
активної участі найширших народних мас, доведених до відчаю 
злиденністю та безправ’ям. 

Політизація у широкому розумінні стала необхідністю, потре-
бою більшості класів і прошарків тодішнього російського суспільства. 
Створення й політичне становлення партій виникало і дедалі більше 
охоплювало не лише пролетарсько-селянські маси, а й об’єднання 
промисловців, лібералів, «прогресистів» та різного роду реформаторів 
з числа помітних економістів, юристів, істориків, публіцистів та пред-
ставників лівого легального народництва [12]. 

Особливістю внутрішньополітичного процесу на початку мину-
лого століття було те, що на українських землях уже з другої поло-
вини ХІХ століття діяли загальноросійські революційні союзи, угру-
повання та політичні партії, які утвердилися в авангарді антимонар-
хічної боротьби за свободу та демократію. Але національний гніт і 
розгул шовінізму сприяли зародженню українського національного 
руху, а також націоналістичної ідеології, носіями якої стали нові на-
ціональні партії, у тому числі й надто радикального спрямування. 

Зростання національного руху в Україні сприяло виникненню 
політичних партій, програмними положеннями яких була побудова 
власної суверенної держави. У січні 1900 року у Харкові та Києві 
було засновано Революційну українську партію (РУП), яка внаслідок 
розколу у 1902 – 1905 рр. розпалася на нові самостійні партії. Утво-
рилася Українська народна партія (УНП) на чолі з М. Міхновським 
(1902 р.), Українська соціалістична партія (УСП) на чолі з Б. Яро-
шевським (1903 р.), Українська соціал-демократична партія (УСДП), 
серед лідерів якої були Д. Антонович, В. Винниченко, С. Петлюра, 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 14 

М. Порш (1904 р.), Соціал-демократична „Спілка” на чолі з 
М. Меленевським (1905 р.), що згодом об’єдналася з РСДРП.  

Восени 1905 року представниками ліберальної буржуазії бу-
ла заснована Українська демократична партія (УДП), яка у 1905 
році оформилася в Українську радикально-демократичну партію 
(УРДП) на чолі з С. Єфремовим, Б. Грінченком та Є. Чикаленком. 
Після розпалу цієї партії на початку 1908 р. її лідери утворили 
Товариство українських поступовців (ТУП) [13]. 

Українські політичні партії, які створювалися та починали 
свою діяльність на початку минулого століття, були різновекторні, 
зі своїм соціальним складом і програмними цілями, тому проблему 
державності й власного суверенітету вони розуміли та бачили з 
різних позицій і точок зору. Для партій радикального націоналіс-
тичного спрямування своєрідним політичним маніфестом стала 
брошура харківського адвоката М. Міхновського «Самостійна Ук-
раїна», видана у Львові наприкінці 1900 року. Соціал-демократичні 
партійні структури й угруповання орієнтувалися на спільні револю-
ційні дії з РСДРП. Українські ліберали, що формувалися переважно 
з інтелігентських лав, коливалися між радикалами та соціал-де-
мократами, виробили тактику політичної лояльності та у своїх 
програмних документах висували вимоги проголошення автономної 
України, розширення сфери використання української мови [14]. 

Як слушно зазначають сучасні політичні дослідники, на ру-
бежі століть чітко вимальовувалася політична розбіжність між ста-
рим поколінням українських революціонерів і «молодою Ук-
раїною», між «українофільством» і українством, між тими, хто слу-
жив імперії, і тими, хто домагався незалежності. Несолідарними 
були регіони Наддніпрянщини. Несолідарність проявилась і між 
«обома Українами», що поглибило розкол між Сходом і Заходом 
української території [15]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість ук-
раїнських партій початку ХХ століття не мали цілком визначеної со-
ціально-економічної програми дій, а проголошення державної неза-
лежності не ґрунтувалося на надійній соціально-класовій основі. 

Гострота тогочасного політичного процесу на українських зем-
лях, які входили до складу Російської імперії, не обмежувалася скрут-
ним соціально-економічним становищем широких народних мас. 
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Вона суттєво доповнювалася міжнаціональним протистоянням між 
українським, російським, польським і єврейським населенням, яке 
формувалося століттями. Представники кожної з національностей 
прагнули власної політичної самоідентифікації, створювали свої 
політичні структури, деякі з яких були тісно пов’язані із загально-
російськими революційними партіями та рухами. Таким чином, у 
середовищі національних революційних сил були представники або 
послідовники російської соціал-демократії, соціал-революціонерів, 
анархістів, конституційних демократів і монархістів. Слід звернути 
увагу на той факт, що в ці політичні структури та угруповання 
потрапляли не тільки росіяни, поляки, євреї та інші «інородці», а й 
значна частина українців також входила до складу цих організацій. 

Політичною, соціально-економічною, релігійною та етніч-
ною особливістю визначалися українські землі, які входили до 
складу Австро-Угорської імперії. Політична боротьба українців на 
цій території була представлена трьома політичними течіями – 
радикалами, соціал-демократами та народними демократами. Крім 
цього, помітне місце у політичному спектрі західноукраїнських зе-
мель належало москвофілам. Певний вплив здійснював і Като-
лицький народний союз, який за понтифікату Льва ХІІІ (1878 – 
1963 рр.) обґрунтував ідею активної участі католиків у полі-
тичному, соціальному та громадському житті, а також християнсь-
кий устрій держави. В енцикліці 1891 року визнається існування 
суспільної несправедливості, що притаманна капіталістичному 
ладу, необхідність захисту церквою інтересів трудящих, а також 
підтримується ідея захисту приватної власності як невід’ємної час-
тини природних прав людини та співпраці класів, і заперечується 
соціалістичний шлях вирішення соціальних питань [16]. 

У 1890 році була створена Русько-українська радикальна партія 
(РУРП) лівого напряму, серед фундаторів якої – І. Франко, М. Пав-
лик, В. Будзиновський, Є. Левицький, С. Данилович, К. Трилсов-
ський. У програмі лівих радикалів були положення про повну сво-
боду, демократичні права, широку автономію регіонів у політичній та 
культурній сферах. Висловлюючи ідею ідентичності підавстрійських 
українців з українцями Наддніпрянщини, частина лідерів лівих ра-
дикалів відстоювала необхідність утворення самостійної та неза-
лежної Української держави [17]. 
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Восени 1899 року від лівих радикалів відкололася значна час-
тина партійців, які утворили у Львові Українську соціал-демокра-
тичну партію (УСДП), як складову австрійської соціал-демократії. 
Таким чином, галицькі соціал-демократи, проголошуючи інтер-
національну солідарність усіх народів Австро-Угорської імперії, спо-
дівалися здобути свободу для українців на цій території [18]. 

У грудні 1899 року була створена Українська народно-демо-
кратична партія (УНДП), яка проголосила поділ Галичини на ук-
раїнську і польську, запровадили загальне виборче право, ска-
сувала на користь селянства велику земельну власність, сприяла 
досягненню рівноправності української мови в урядових установах 
та освіті [19]. 

Таким чином, український народ, розділений між двома ім-
періями, які опинилися у протилежних воюючих таборах Першої 
світової війни, став жертвою військово-політичного протистояння 
Антанти та четвертого союзу. Революційні події та громадянська 
війна 1917 – 1920 рр. посилили розкол українського суспільства, а 
розвал імперій після війни не сприяв з’єднанню українського 
народу в єдине ціле. 

В умовах революції та громадянської війни боротьба ук-
раїнського народу за державну незалежність найбільш активно про-
ходила на території колишньої Російської імперії. Більш-менш впли-
вові політичні партії України не тільки йшли в авангарді цієї бо-
ротьби, а й відмінно бачили майбутню державність, що значно пос-
лабляло національно-визвольний рух. Ліберали коливалися між ідеєю 
самостійної держави і здобуттям широкої політичної та культурної 
автономії в межах демократичної республіки. Монархісти були при-
бічниками відродження Гетьманату, хоча й на принципах виборності, 
а не одержання у спадщину. Анархісти – за внутрішньополітичну 
вольницю з умовною державністю. Соціал-демократи – за держав-
ність західного зразка. Більшовики – за державу з радянською вла-
дою, диктатуру пролетаріату. Як показала революційна практика, всі 
ці суспільно-політичні суб’єкти опинялися у різних таборах, оби-
раючи інколи несподіваних союзників. 

 За революційний період в Україні були створені всілякі 
структури державності, які часто-густо не відповідали поняттю 
суверенної незалежності. Серед цих форм державності слід назвати 
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Центральну Раду, Гетьманат П. Скоропадського, Директорію, 
Західноукраїнську народну республіку, Радянську Україну. 

Українська Центральна рада (УЦР) з’явилася як коорди-
наційно-політичний центр українських партій та організацій унас-
лідок Лютневої буржуазної революції в Росії і проіснувала з початку 
березня 1917 року до кінця квітня 1918 року. Більшу частину своєї 
каденції (березень 1917 р. – січень 1918 р.) УЦР була своєрідною 
управлінською структурою в Україні на правах автономії вускладі 
Російської республіки, що законодавчо було закріплено у І та ІІ 
Універсалах (червень – липень 1917 р.). Лідери УЦР не визнали 
Жовтневу більшовицьку революцію в Росії і в своєму ІІІ Універсалі 
(вересень 1917 р.) проголосили створення Української народної 
республіки, продовжуючи дотримуватись автономістсько федера-
лістського курсу у складі майбутньої демократичної Росії. У січні 
1918 року УЦР проголошує IV Універсал, в якому визначає Україну 
незалежною, вільною, суверенною державою. Але уряд УЦР одно-
часно дає згоду на окупацію України німецько-австрійськими вій-
ськами. Окупація почалася у лютому, а вже у квітні 1918 році окупа-
ційна влада, бачачи безладдя і брудні чвари в українському керів-
ництві, ліквідувала УЦР, зробивши ставку на відродження Гетьма-
нату на чолі з Павлом Скоропадським [20]. 

Гетьманство Павла Скоропадського, царського генерала та 
нащадка гетьмана Івана Скоропадського, соратника Петра І, три-
вало близько семи місяців і завершилося разом із закінченням 
німецької окупації та завершенням Першої світової війни. Визна-
чати цю квазідержавність як самостійну немає сенсу, бо і саме 
гетьманство і внутрішньополітичний стан України перебували в 
умовах іноземної окупації, хоча Скоропадський намагався здійс-
нити окремі освітянські заходи в галузі освіти (створення націо-
нальної академії наук, декількох україномовних гімназій та вищих 
навчальних закладів, національної бібліотеки та ін.). Але за місяці 
його правління Україна перетворилася на постачальника зерна, 
харчових продуктів, сировини і навіть чорноземів для Німеччини, 
що викликало широке обурення й активізувало партизанський рух 
проти гетьмана та його хазяїв-окупантів [21]. 

 Гетьманщину змінила Директорія, яка виникла як керівний 
орган анти- гетьманського повстання, а потім стала вищим дер-
жавним органом відродженої УНР. До складу Директорії ввійшло 
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5 осіб: голова – В. Винниченко і члени: С. Петлюра, А. Макаренко, 
Ф. Швець та О. Андрієвський. Було створено уряд УНР на чолі з 
В. Чехівським. Але Директорії не вдалося уникнути зіткнення з 
українськими більшовиками, яких підтримувала радянська Росія. 
Так почався новий виток громадянської війни, в якому Директорія 
зазнала поразки, а внутрішньополітичні конфлікти всередині керів-
ництва прискорили цей крах. Після добровільної відставки В. Вин-
ниченка вся повнота влади перейшла до С. Петлюри, який «отри-
мав цю посаду через нашу тодішню національну бідність» – писав 
пізніше В. Винниченко [22]. І далі Винниченко підсумовує: «С. Пет-
люра не мав ніяких виразних, твердих ані соціальних, ані політичних, 
ані моральних, ані навіть національних принципів» [23]. У грудні 
1918 року Директорія в Декларації проголосила програму державного 
будівництва на принципах Республіки трудового народу, але серед 
лідерів нового керівництва виникли гострі суперечності між головою 
В. Винниченком і головним отаманом С. Петлюрою, котрий після 
відставки В. Винниченка (лютий 1919 р.) став керівником УНР. 
Серйозні помилки nf прорахунки петлюрівського керівництва у 
внутрішній та зовнішній політиці призвели до стану, коли УНР та її 
армія опинилися в кільці фронтів, що неухильно стискалися: Біла 
(денікінці) й Червона армії, Польща та Румунія. Армія була розбита, а 
більша частина дезертирувала. Державний провід УНР переїхав до 
Польщі, а залишки армії були інтерновані польською владою 
(листопад 1929 р.). Політична концепція Петлюри з урядом Ю. Піл-
судського (квітень 1920 р.), передача полякам Галичини, союз з поля-
ками проти Росії, погроми проти робітників, профспілок, євреїв та ін. 
прискорили політичний крах Директорії [24]. 

Повалення Австро-Угорської імперії відкрило шлях до націо-
нальної незалежності поневолених народів цієї держави. Українці 
Західної України також взяли активну участь у цьому процесі. У 
листопаді 1918 рjre було створено Західноукраїнську Народну Рес-
публіку (ЗУНР), яка включала українські етнічні землі (Галичину, 
Лодомерію, Буковину і частину Закарпаття). ЗУНР спочатку визна-
чалася як автономія у складі Австро-Угорщини. У січні 1919 року 
Польща захопила більшу частину Галичини й уряд ЗУНР був зму-
шений переїхати зі Львова до Станіслава (нині Івано-Франківськ). 
Уряд ЗУРН на чолі з С. Голубовичем затвердив ряд законодавчих 
актів, провів оформлення злуки ЗУНР та УНР (січень 1919 р.), але 
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в червні цього року влада перейшла до диктатора Є. Петрушевича, 
який скасував усі попередні постанови та законодавчі акти. Восени 
1919 року диктатор виїхав до Відня і фактично ЗУНР припинила 
своє існування [25]. 

Національні державні формування, які виникали в умовах 
революцій і громадянської війни не створили незалежної суверен-
ної Української держави. Так склалося, що українці західних ре-
гіонів ще на півтора десятиліття потрапили під владу Польщі, 
Румунії, Угорщини та Чехословаччини. На території колишньої 
Російської імперії перемогла Радянська влада і в грудні 1917 року 
була заснована Українська Радянська Соціалістична Республіка 
(УРСР), яка у грудні 1922 року ввійшла до складу Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік (СРСР) разом із Білорусією та 
Закавказькою Федерацією. 

Сьогодні, на жаль, з’явилися автори, які на противагу реальним і 
достовірним історичним фактам намагаються тлумачити перемогу Ра-
дянської влади в Україні цілком завдяки зовнішньому фактору, а конк-
ретно – за рахунок військової допомоги Радянської Росії українським 
більшовикам, хоча не меншим було втручання в українські події військ 
Антанти, Польщі, Денікіна та Врангеля на боці так званих «націо-
нальних» режимів, які зазнали військової та політичної поразки. 

Приниження або заперечення боротьби українського народу за 
радянську владу не тільки свідчить про зневагу до нього, а й фальси-
фікує вплив і вагу українських більшовиків у суспільстві. Українсь-
кий більшовизм у роки боротьби проти монархізму, в періоди рево-
люції та громадянської війни мав потужну когорту талановитих полі-
тиків і військових командирів, які зробили вагомий внесок у перемогу 
радянської влади. Серед цієї когорти слід назвати Г. Петровського, 
М. Скрипника, В. Чубаря, Артема, С. Косіора, Б. Любченка, В. Бо-
женка, Г. Котовського, Ю. Коцюбинського, О. Пархоменка, В. При-
макова, М. Щорса та ін. На жаль, власна доля більшості з них була 
трагічною: одні загинули у боротьбі за нову владу, інші – у сумні часи 
сталінських репресій. 

Хронологічно УРСР проіснувала з грудня 1917 року до серпня 
1991 року. Але перші три роки припадають на громадянську війну, 
німецько-австрійську окупацію, на боротьбу з іншими режимними 
утвореннями, які проголошували себе українською владою. 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 20 

Після завершення військових подій, українська радянська влада 
у формі диктатури пролетаріату пройшла політично-організа-
ційний шлях до утворення союзної держави разом із іншими ра-
дянськими республіками. 

За роки радянської влади здійснилося реальне, а не пропаган-
дистсько-гасливе воз’єднання українських земель (1939 – 1945 рр.), а 
після передачі Україні Криму за часів володарювання М. Хрущова 
(1954 р.) УРСР отримала сучасну територію. Неухильно зростала чи-
сельність населення республіки. За даними переписів: 1926 р. – близько 
29 млн осіб, 1937 р. – 28,4 млн осіб (тут виявилися наслідки голодо-
мору 1931 – 1932 рр.), 1939 р. – 31 млн осіб, 1959 р. – близько 42 млн 
осіб, 1970 р. – понад 47 млн осіб, 1989 р. – близько 51,2 млн осіб [26]. 

Законодавчо-правова база УРСР, як суб’єкта союзної дер-
жави, формувалася на засадах прийнятих Конституцій 1919, 1929, 
1937 та 1978 років, згідно з якими формувалися законодавча (Вер-
ховна Рада), виконавча (уряд) та судова гілка влади шляхом ви-
борчих процедур, які існували в СРСР [27]. 

Радянська Україна у складі СРСР пройшла шлях, в якому 
були чималі соціально-економічні, культурні та внутрішньополі-
тичні успіхи і досягнення, були й великі труднощі, викликані зов-
нішніми та внутрішніми подіями, а також трагічні сторінки буття, 
котрі переживала держава. 

У 1920-ті роки в Україні досить успішно пройшла україні-
зація, яка докорінно змінила політичний та інтелектуальний стан 
суспільства в бік національної складової. Рішення ХІІ з’їзду 
більшовицької партії (1923 р.) передбачали приплив у партійні 
лави та державний апарат республік представників корінних на-
родів. Сталін, який фактично став лідером, але не мав високого 
авторитету серед революційної еліти, активно підтримував полі-
тику коренізації, розраховуючи на широку політичну підтримку з 
боку керівників національних республік. В Україні політика коре-
нізації називалася українізацією. 

У політичному житті республіки були здійснені помітні кад-
рові зміни. Головою українського уряду замість болгарина Раков-
ського став українець, відомий революціонер-більшовик Влас 
Чубар. Високі державні та партійні посади одержали М. Скрипник, 
О. Шумський, Г. Гринько та ін. Зростала чисельність українців в 
урядових установах і серед членів партії. Якщо у 1923 році українці 
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становили лише 35% серед урядових службовців і 23% серед 
членів партії, то у 1927 році їхня кількість збільшилася відповідно 
до 54 та 52%. 

У культурно-освітньому напрямі було ліквідовано неписьмен-
ність дорослого населення. Зусиллями наркома освіти М. Скрипника 
понад 80% загальноосвітніх шкіл і 30% вищих навчальних закладів 
вели навчання виключно українською мовою. 97% українських дітей 
навчалися рідною мовою (до революції українських шкіл практично 
не існувало). Українська мова потужно ввійшла в друковані засоби 
масової інформації, державні органи влади, військові структури. Було 
засновано національні спілки художньої інтелігенції, різко зросла 
чисельність українців у великих містах і промислових центрах [28]. 
Цей період серйозні історики-дослідники правомірно називають де-
сятиліттям національного відродження. 

Індустріалізація кінця 1920 – 1930-х років перетворила 
Україну з аграрної на розвинену індустріально-аграрну республіку, 
де були побудовані могутні промислові велетні, зокрема, у 
Харкові, Донбасі, Дніпропетровську, Запоріжжі, на Півдні та ін. 
Але індустріалізація – це не тільки будівництво промислових 
об’єктів, це також широкий ентузіазм трудящих, який втілювався у 
масовий ударницький та стаханівський рухи, а прізвища видатних 
українських новаторів М. Ізотова, О. Степаненка, О. Стаханова, 
П. Кривоноса, М. Мазая, П. Ангеліної, М. Демченко і десятків 
інших знала вся держава. 

У другій половині 1920-х – першій половині 1930-х років усе-
редині українських більшовиків виникає ідейно-політична течія, що 
поєднувала ідеї комуністичної перебудови суспільства з розвитком 
національно-державного суверенітету. Український націонал-кому-
нізм активізувався в умовах коренізації та був пов’язаний з прізвища-
ми ідеологів і практичних виконавців цього процесу. Серед них: М. 
Хвильовий (російський дворянин та активний учасник революції і 
громадянської війни – Фітільов) популярний український письменник 
і публіцист; О. Шумський – активний діяч революційної доби та ви-
сокий посадовець радянського устрою; М. Волобуєв – економіст ро-
сійського походження; М. Скрипник – професійний революціонер-
ленінець, видатний державний діяч; В. Затонський, Г. Гринько та 
деякі представники творчої інтелігенції. Український націонал-ко-
мунізм, прагненням якого було створення власної комуністичної 
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держави, не сформувався в міцну політичну організацію і не мав 
впливовості у суспільстві. Доля більшості ідеологів цієї течії була 
трагічною в умовах посилення сталінського тоталітаризму [29].  

У довоєнні роки українське суспільство пережило трагічні сто-
рінки своєї історії, пов’язані з голодомором 1930-х років та сталін-
ськими політичними репресіями другої половини цього десятиліття. 
Але найтрагічнішим періодом для усього народу була Велика Вітчиз-
няна війна (1941 – 1945 рр.), коли республіку було цілком окуповано 
гітлерівськими загарбниками. Війна стала не тільки прикладом масо-
вого героїзму та самопожертви українців, а й складної долі десятків ти-
сяч людей, які опинилися у лавах посібників окупантів та колабора-
ціоністів. Усе-таки не поліцаї та есесівські підручні здобули славу ук-
раїнському народові в роки війни, а ті мільйони українців, які змага-
лися у лавах Червоної армії і радянських партизанських загонах та з’єд-
наннях. Власне, ці герої принесли перемогу і свободу від фашистської 
неволі, завоювали славу Україні, яка стала, бувши радянською респуб-
лікою, повноправним членом ООН та ЮНЕСКО. Відродження промис-
лово-сільськогосподарського, культурного та соціального потенціалу 
України у післявоєнні роки відбулося у короткий термін завдяки трудо-
вому подвигу народу, який спирався на допомогу всієї держави. 

За роки війни та гітлерівської окупації українська економіка 
була повністю зруйнована. Було знищено близько 17 тис. підпри-
ємств, 28 тис. колгоспів, 900 радгоспів і 1300 машино-тракторних 
станцій. Але вже у 1950 році були перевищені соціально-еконо-
мічні показники України довоєнного періоду. У 1970–1980-ті роки 
в республіці було створено могутній промислово-виробничий 
комплекс, який сумарно перевищував потенціал Франції. Активно 
розвивалася наука, різко зріс освітній рівень населення. Карди-
нально вирішувалися соціальні проблеми трудящих [30]. 

Як і в інших радянських республіках, в Україні 1980-х років 
почав розвиватися дисидентський рух, частина якого проголосила 
національні гасла. У 1976 році була створена Українська гельсін-
ська група, котра в умовах горбачовської перебудови перетвори-
лася в Народний Рух України (НОУ). Перший програмний доку-
мент НРУ не висловлював самостійницько-державної ідеї та ціл-
ком підтримував курс перебудови на демократизацію радянського 
суспільства. На першому етапі своєї діяльності НРУ об’єднав 
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представників різних поглядів – від комуністів-реформаторів до 
членів опозиційних націоналістичних організацій. На парламентських 
виборах 1990 року НРУ став ядром Демократичного блоку України, 
завоював чверть парламентських мандатів і створив парламентську 
опозицію – Народну раду, яка за підтримки радикальних партій та уг-
руповань повела боротьбу за проголошення державної незалежності 
України, що і було закріплено Актом Верховної Ради України 
24 серпня 1991 року про державну незалежність [31]. 

На період завершення існування Радянського Союзу (серпень 
1991 р.) Радянська Україна володіла понад чвертю загальносоюзного 
науково-економічного потенціалу, мала тисячі високотехнологічних 
підприємств, ефективну систему освіти усіх рівнів і соціального 
захисту трудящих. Але партійно-управлінська бюрократія, відірвана 
від широких народних мас, виявилася нездатною до внутрішньо-
політичного реформування суспільства, а навпаки зіграла руйнівну 
роль у розвалі держави. Після цього почалася нова сторінка українсь-
кої історії в умовах незалежної та суверенної держави. 

 
 1.2. Проблема ідейно-політичного об’єднання українсь-

кого суспільства на шляху до власної державності 
 
Внутрішньополітична криза, яка стала невід’ємною складо-

вою сучасного українського суспільства часів державної незалеж-
ності, по-особливому загострилася в умовах так званої «помаран-
чевої революції» та президентства В. Ющенка (2004 – 2009 рр.). І 
хоча внутрішньополітична боротьба за владу велася політичними 
елітами, усілякими лідерами, впливовими політичними партіями, 
олігархічними кланами та іншими суб’єктами політичного про-
цесу, у центрі загальнонаціонального політичного конфлікту опи-
нилося протистояння пересічних громадян східних та західних 
регіонів України. Точніше треба зауважити, що конфлікт походив 
не від простих громадян, а від основних політичних гравців внут-
рішньополітичної боротьби, які майстерно використовують сучасні 
засоби маніпулювання настроєм і поведінкою людей. 

У сучасній політичній науці України є різні погляди на проб-
лему політичного протистояння сходу і заходу. Деякі науковці та 
публіцисти вважають, що ніякого протистояння ніколи не було і 
немає, що це все вигадки політичних конкурентів. Але такий підхід 
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не відповідає історичній дійсності й є цілком антинауковим. 
Протистояння існує та має досить глибокі історико-політичні, релі-
гійні, духовні та етнонаціональні корені. 

Політичні передумови протистояння східних і західних ре-
гіонів України пов’язані, передусім, з історичним минулим україн-
ського народу, який фактично не мав до кінця ХХ століття своєї 
власної держави, хоча боротьба за незалежну державність здійсню-
валася з кінця XVI століття. Спроби деяких істориків видати 
Давньоруську державу за українську – є відвертою фальсифіка-
цією, а визначення козацької доби, Гетьманщини, державних 
ерзац-утворень початку ХХ століття та Радянської України як 
повноцінної державності – підтасовкою та перекрученням історич-
ної дійсності. Так розпорядилася історія, що українська народність, 
а потім і українська нація сформувалися в межах міцних іноземних 
держав (Речі Посполитої, Росії, Австро-Угорщини), які володарю-
вали на українських землях. Але провідними політичними грав-
цями та суперниками на українській території були Польща (Річ 
Посполита) та Росія.  

Формування сучасної політики національної єдності ук-
раїнського суспільства не можна здійснити без урахування важ-
ливих історичних факторів, які виникли та розвивалися на україн-
ських землях протягом століть, і гальмували процес поєднання. 
Серед цих факторів слід назвати: етно-політичний, політико-гео-
графічний, релігійний і культурно-освітянський. Усі фактори були 
тісно пов’язані та повною мірою залежали від зовнішніх політич-
них сил та іноземних військових операцій, які проходили на ук-
раїнській території. 

Політико-географічний фактор. Якщо більшість європей-
ських народів Середньовіччя прямувала до формування міцної 
централізованої монархічної державності, яка була гарантом 
консолідації суспільства та запорукою національного суверенітету, 
то Київська Русь пройшла шлях від хиткої централізованої влади 
часів Володимира Великого, Ярослава Мудрого і Володимира Мо-
номаха до державної роздробленості та кривавих міжусобних війн 
[32]. Татаро-монгольська навала з’явилася майже через століття 
після фактичного знищення міцної Давньоруської держави, яка 
стала жертвою власної міжусобиці. Занепад Золотої орди – могут-
ньої татаро-монгольської держави – надав можливість Польщі та 
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Литві захопити південно-західні князівства колишньої Давньо-
руської держави. 

Важливою та доленосною подією в історії українського на-
роду було створення запорозького козацтва, яке, з одного боку, 
стало центром боротьби проти польсько-литовських загарбників, а, 
з іншого – центром формування національної політичної та 
військової еліти, з лав якої вийшли майбутні лідери національно-
визвольного руху. Сам феномен Запорозької Січі, як потужної 
військової організації має різне обгрунтування і тлумачення в істо-
ричній літературі. Окремі автори вважають, що українські козаки – 
це подібність західноєвропейських лицарів, які вийшли з лав 
українського селянства та мешканців міст і містечок. Частково з 
такою концeпцією можна погодитися, коли йдеться про колишній 
соціальний склад запорожців. Але зрозуміло, що ані селяни, ані 
міщани не мали навіть елементарних військових навичок. Військо-
ве мистецтво в цю селянсько-міщанську масу могли внести тільки 
професійні військові, які були вихідцями з різних країн, де відбу-
валися жорстокі внутрішньополітичні війни за владу. У першому 
підрозділі цього розділу є наукове свідчення російського історика 
та етнографа Л. Гумільова, який цілком аргументовано стверджує, 
що військову майстерність у Запорозьку Січ запровадили ро-
сійський князь Дмитро Шемяка та литовський князь Свідригайло, 
які після поразки у своїх країнах із залишками власних військ 
потрапили до запорозького козацтва. 

Утворення Д. Вишневецьким (нащадком Рюріковичів) Запо-
розької Січі мало протестний діючому режиму військово-полі-
тичної структури характер. Це не було чимось надзвичайним. По-
дібні протестні формування козацтва створювалися на кордонах 
Російської держави та були центрами повстань проти царського ре-
жиму (повстання С. Разіна, К. Булавіна, І. Болотнікова, О. Пуга-
чова). У Росії найбільш потужним було Донське козацтво, яке 
своїми землями межувало з так званим Диким степом та ук-
раїнськими територіями. Для нашого дослідження становить пев-
ний інтерес той факт, що між Донським і Запорозьким козацтвами 
існувала угода про умовний кордон, який проходив руслом Сівер-
ського Донця та Кальміусу. Землі Війська Донського заселялися 
переважно російськими селянами-втікачами. Дикий степ почав 
заселятися після приєднання Криму до Російської імперії. 
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Мешканцями цієї території були не тільки українці, а й росіяни, 
греки, молдавани, болгари і навіть серби. 

По-різному складалася доля українського козацтва. Запорозька 
Січ була ліквідована за часів імператриці Катерини ІІ (1775 р.). Біль-
шість козацької старшини одержала російське дворянство, маєтки на 
вільних землях Півдня і колишнього Дикого степу та інші дворянські 
привілеї. Невеликий загін запорожців потрапив із сім’ями за Дунай і 
перейшов на службу в Туреччину. Купка козаків на чолі з кошовим 
отаманом П. Калнишевським була заслана до Соловків. Окремі запо-
розькі козаки пізніше брали участь у стихійних проявах народного 
опору в період гайдамаччини та коліївщини, але це вже не була по-
тужна збройна сила минулого. 

У період національно-визвольної війни українського народу під 
проводом Богдана Хмельницького (1648 – 1654 рр.) Російська 
держава незабаром підтримала українського гетьмана, внаслідок чого 
були прийняті Переяславська угода і Березневі статті 1654 р. про 
включення України до складу Росії. Але після смерті Б. Хмель-
ницького (1657 р.) в Україні розпочалася запекла боротьба за владу 
козацької старшини, серед якої були представники не тільки про-
російської орієнтації, а й досить впливові козацькі лідери, які вияви-
лися прибічниками польської і навіть турецької політики. 

Початок політичного та географічного розподілу українського 
народу на Схід і Захід було покладено в період Руїни (друга половина 
XVII століття), коли розгорнулася жорстка боротьба за владу різних 
загонів козацької верхівки в умовах польсько-російських та російсько-
турецьких воєн. До процесу розмежування українців причетні не тільки 
представники козацької еліти, а й невеликого розуму політичні лідери, 
які обіймали посади гетьманів спочатку загальноукраїнського рівня, а 
потім правобережних і лівобережних. До цих діячів слід віднести 
гетьманів І. Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетерю, І. Брюхо-
вецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича та І. Ма-
зепу. Помітний внесок у політичну ситуацію Руїни здійснили впли-
вові козацькі військові: І. Сірко, І. Богун, Я. Сомко, В. Золотаренко, 
В. Васюта та ін. [33]. 

Таким чином, територіальний розподіл сучасних українських 
земель на західні та східні регіони має не тільки давню політичну 
історію, а й певну специфіку, яка формувала майбутнє протистояння. 
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Західноукраїнські землі багато століть перебували під владою Речі 
Посполитої, а потім Австро-Угорської імперії і населення при-
родно засвоювало польсько-литовську та австрійську політичну 
ментальність. Східні території формувалися в лоні Російської дер-
жави, а, отже, населення природно відчувало потяг до російської 
політичної ментальності. 

Відсутність в українського народу власної держави і пану-
вання на землях України іноземних окупантів історично розділили 
країну на ряд територій: Лівобережне Гетьманство, Запорозьку 
Січ, Правобережне Гетьманство, Галичину, Карпатську Україну, 
Буковину, Поділля та Слобідську Україну. Усі ці території були 
під владою Росії, Речі Посполитої, Угорщини, Туреччини, а після 
трьох розподілів Речі Посполитої (1772, 1793 і 1795 рр.) між 
Німеччиною, Австро-Угорщиною і Росією, більшість українських 
земель увійшли до складу Російської імперії, а Галичина, Закар-
паття і Буковина – стали частинами Австро-Угорської імперії [34]. 

Перша світова війна (1914 – 1918 рр.) завершилася трьома 
великими революціями, наслідком яких стала ліквідація трьох 
європейських імперій – Російської, Німецької та Австро-Угорської. 
У Центральній та Східній Європі були відроджені колишні, або 
з’явилися нові незалежні держави: Польща, Чехословаччина, 
Угорщина, Югославія, Литва, Латвія, Естонія та ін. 

В умовах громадянської війни (1918 – 1920 рр.) на східних і 
більшості центральних земель України перемогла Радянська влада 
і була створена Українська Радянська Соціалістична Республіка, 
яка на правах союзної структури у грудні 1922 року ввійшла до 
складу Радянського Союзу разом з Російською Федерацією, Радян-
ською Білорусією та Закавказькою Федерацією, до якої входили 
Азербайджан, Вірменія і Грузія. 

Західні українські землі (Східна Галичина, Волинь, Холмщи-
на, Підляшшя й частина Полісся) опинилися в межах відродженої 
Польщі. Буковина була включена до складу Румунії, а Закарпаття – 
до Чехословаччини [35]. Об’єднання цих земель з Радянською Ук-
раїною відбулося в умовах Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) і 
завдяки перемозі Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні, 
яка була головним військовим театром у розгромі гітлерівської 
Німеччини та її сателітів. Але соціально-економічне, політичне та 
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культурне зростання західноукраїнських територій почалося не 
відразу після війни. Цей процес був загальмований антирадян-
ською боротьбою українських націоналістів, більшість з яких була 
підручними гітлерівського режиму. 

Фактично, населення західноукраїнських земель перебуває 
разом з усім українським народом близько 60 років, що в істо-
ричному розумінні занадто мало для справді національної єдності. 
Найбільш близько взаємопов’язаним з політико-географічним фак-
тором, у якому формувалися та проявлялися розбіжності різних 
верств українського суспільства, є етнічний фактор, який часто 
спонукає до внутрішньо національних конфліктів і непорозумінь. 

Етнічні розбіжності в походженні населення східних і 
західних українських територій. Процес етнічних розбіжностей 
українського населення має глибоке історичне коріння, яке сягає 
відповідно від періоду племінного походження та життя в умовах 
іноземного володарювання до створення умов формування націо-
нальної ідентичності на шляху власної державності. 

Етнічний склад населення західних регіонів країни – це своє-
рідний конгломерат племінних формувань, які мали не тільки 
слов’янське походження, а й поєднали в собі угорське, румунське, 
молдавське та інше національне коріння. Видатний український іс-
торик М. Костомаров стверджує, що Великий князь Володимир ві-
дібрав у 992 році у польського короля червенські міста (теперішня 
Галичина), і приєднав цей край, населений хорватами до Русі [36]. 

Після розвалу Давньоруської держави західноукраїнські землі 
були захоплені потужними країнами-сусідами: Польщею, Литвою 
(після їх об’єднання – Річчю Посполитою), Угорщиною, Молдавією, 
Румунією. Так сталося, що народи Західної України на довгі століття 
(до середини ХХ ст.) опинилися під владою іноземних держав. Як 
свідчать численні історико-документальні джерела, періоди іно-
земного володарювання на західноукраїнських землях ці розбіжності 
не обмежувалися лише адміністративним та економічним пануван-
ням. Суттєвою складовою окупації було духовне та етнічне понево-
лення. Особливо жорсткою була так звана «полонізація» українського 
народу з боку Речі Посполитої, а у ХХ ст. – після відродження 
Польщі за результатами Першої світової війни. 

Проблема полонізації українців Галичини та Волині досить 
ґрунтовно висвітлюється в історичній науковій та навчальній 
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літературі. Але автори цих робіт зосереджують увагу переважно на 
освітянських, соціально-економічних та адміністративно-управлін-
ських питаннях, приховуючи численні факти етнонаціональних 
перемішувань, які є природним процесом в умовах територіальних 
завоювань і військових захоплень. 

Уже в період захоплення Галичини та Волині поляками і литов-
цями, а згодом їхнього об’єднання в єдину державу – Річ Посполиту, 
українське населення почало інтенсивно зазнавати політики полоніза-
ції не тільки із соціально-економічного, релігійно-духовного та адмі-
ністративно-управлінського боку, а й в етнонаціональному напрямі. 
Першими на масову покірність завойовників пішли галицькі та во-
линські бояри, які перейняли віру польської шляхти, пишалися шлю-
бами з польськими панами й у 1431 році отримали рівний з поляками 
статус. Таким чином, «до середини XV ст. після реорганізації Гали-
чини в Руське воєводство, тобто в провінцію Польського королівства, 
і впровадження тут латини як офіційної мови, мало що залишилося 
від гордого колись Галицького князівства» [37]. 

Можна частково погодитися з висновком, який зробив Орест 
Субтельний, що «підпорядкування поляками земель і населення 
України було важливим поворотним пунктом в історії обох наро-
дів. Для поляків це означало сталу орієнтацію на Схід, на відміну 
від західної, що переважала раніше; ця зміна несла далекосяжні 
політичні, культурні та соціально-економічні наслідки. Для україн-
ців це було більш, ніж просто заміною своїх правителів чужими: воно 
означало підпорядкування чужій нації з іншою релігією та куль-
турою. Незважаючи на певні позитивні наслідки такого симбіозу, 
згодом з нього виріс гострий релігійний, соціальний та етнічний 
конфлікт, що тривав близько 600 років і поширився на всі царини 
життя України» [38]. Але, як бачимо, автор ретельно оминає асимі-
ляційний фактор польського панування, який відіграє визначну роль 
не лише в історії, а й у сучасному політичному протистоянні. 

Три розподіли Речі Посполитої у XVIII ст. могутніми держа-
вами – Німеччиною, Австро-Угорською та Російською імперіями – 
мало що змінили на краще в долі народу Західної України, яка, в 
основному, потрапила до складу Австро-Угорщини. За майже 140 
років панування австрійців на Буковині, Волині, Галичині та 
Закарпатті процес етнонаціональної асиміляції не припинявся, а на 
галицько-волинських землях продовжувалася потужна полонізація, 
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бо нова влада зберігала польське поміщицьке землеволодіння та 
місцеве управління [39]. 

Двадцятиріччя між світовими війнами було для народу За-
хідної України періодом національного гноблення і приниження. 
Як відзначають майже всі дослідники цього періоду, найбільше націо-
нальний гніт українського народу чинився з боку польської влади, що 
природно викликало політичний та військовий опір. Польське керів-
ництво на чолі з диктатором Ю. Пілсудським відродило, але в більш 
жорстокій формі, колишню політику полонізації українського насе-
лення. Найбільш масові репресії щодо українського народу були про-
ведені восени 1930 року, так звана «пацифікація». Метою «паци-
фікації» було умиротворення Галичини, послаблення українських 
політичних сил та встановлення в краї авторитарного режиму. Для 
проведення каральної операції уряд використав 17 спеціальних за-
гонів поліції (понад тисячу осіб) і 10 ескадронів кавалерії. На пер-
шому етапі «пацифікації» каральні дії чинила переважно поліція, на 
другому етапі – переважно військові. У багатьох місцевостях про-
ведено повторні каральні експедиції поліції та війська на українські 
землі. У ході каральних операцій застосовувався протиправний прин-
цип збірної відповідальності. Було проведено понад 5 тисяч обшуків. 
Із селянських громад стягувалися контрибуції продовольством і фу-
ражем. Проведено численні арешти активістів українських органі-
зацій та установ, застосовані концтабори [40]. 

На жаль, більшість дослідників цього періоду історії західно-
українського народу, досить ґрунтовно розкриваючи проблеми по-
літичного, соціально-економічного та духовного гноблення україн-
ців, мало уваги приділяють питанню етнонаціональної асиміляції 
українців завойовниками. Так, польський уряд почав направляти 
до Галичини й Волині переселенців – так званих осадників. До 
1938 року в цей регіон прибуло 200 тис. поляків у сільську міс-
цевість і ще 100 тис. – у міста [41]. Але зрозуміло, що ця кількість 
поляків (переважно чоловічої статі) прибула не тільки володіти 
земельними наділами чи служити поліцаями, поштарями, дрібними 
чиновниками та ін. Це був потужний загін асиміляторів україн-
ського населення або ландскнехтів біологічної полонізації. Най-
більш успішно процес державної асиміляції українців проходив на 
Волині за часів воєводи Г. Юзевського (1929 – 1938 рр.), коли 
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втілювалася в життя його «Волинська програма», яку санкціонував 
і всіляко підтримував Ю. Пілсудський [42]. 

Слід зауважити, що у міжвоєнний період були спроби й по-
міркованого польсько-українського зближення, але політичний 
радикалізм з обох боків, завдяки власній агресивності, не дозволив 
утілити в життя це зближення. 

Таким чином, торкаючись проблеми етнічних розбіжностей 
населення Західної України з українцями центральних і східних 
регіонів країни, можна з повною упевненістю стверджувати, що за-
хідні українці, маючи давнє походження від карпатських хорватів, 
завдяки історичним обставинам найбільшою мірою підпадали під 
асиміляційні процеси з боку сусідів-завойовників (угорців, руму-
нів, чехів, словаків та особливо – поляків), що, безумовно, суттєво 
позначилося на їхньому етнічному стані. 

Абсолютно іншим шляхом формувався етнонаціональний 
склад населення східних регіонів України, в яких історично доміну-
вали росіяни. Деякі дослідники, у тому числі радянських часів, ствер-
джували, що перевага росіян серед населення Донбасу є переважно в 
робочому класі, який почав своє формування з другої половини ХІХ ст. 
за рахунок вихідців з європейських губерній Росії. Складалося вра-
ження, що сільське населення є цілком українським. Але ці твер-
дження, м’яко кажучи, не відповідають історичній правді. 

Дійсно, можна погодитися з тим, що рекрутування робіт-
ничого класу Донбасу, індустріальна могутність якого зміцню-
валася з року в рік, з десятиліття до десятиліття, відбувалося пере-
важно з російських губерній. 

Але й на донецьких землях, які раніше належали війську 
Донському, століттями мешкали російські козаки та селяни. Ці 
землі були відмежовані від донського козацтва Радянською владою 
і передані Радянській Україні в умовах так званої політики «роз-
козачення», ініціаторами якої були Л. Троцький і голова ВЦВК РФ 
Я. Свердлов. Ця територіальна передача була своєрідною помстою 
донським козакам, які брали активну участь у боротьбі проти Ра-
дянської влади в роки громадянської війни, а козацькі формування 
під проводом отаманів О. Калєдіна, П. Краснова, К. Мамонтова, 
А. Шкуро та ін. були майже головними військовими силами білого 
руху. Природно, що на переданих Україні землях війська 
Донського (приблизно дві третини сучасної Луганської області та 
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близько 40 відсотків сучасної Донецької області) залишилися ро-
сійські розкозачені та селяни. Українське селянство переважно 
мешкало на Старобельщині в Луганській області та правобережжі 
Сіверського Донця і Кальміуса на Донеччині, або після створення 
російською владою (XVII ст.) Слобожанщини з українських пере-
селенців і приєднанням Криму до Російської імперії (XVIII ст.) та 
заселенням Дикого степу. 

Радянська політика українізації 1920-х років помітно змінила 
національний склад східних регіонів на користь присутності в них 
українців. Якщо у 1923 році у таких важливих промислових цент-
рах, як Харків, Луганськ та Дніпропетровськ, українці становили 
38,7 та 16 відсотків мешканців, то через 10 років їхня частка зросла 
до 50, 31 та 48 відсотків. У 1920 році українці становили 32 від-
сотки міського населення й здебільшого мешкали в невеликих 
містах. У 1939 році українцями були понад 58 відсотків міських 
жителів, причому значна їх частина переселилася до великих про-
мислових центрів. Так, у Харкові частка українців зросла з 38 до 50 
відсотків, у Запоріжжі – з 28 до 56 відсотків, у Дніпропетровську – 
з 16 до 48 відсотків [43]. Слід зауважити, що керівникам Ра-
дянської України вдалося домовитися із Союзним Урядом, щоб 
масові вербування в Україні не проводилися на будівлі Уралу та 
Сибіру, а виключно на будівництво українських об’єктів. Крім цьо-
го, серед українських будівельників великих індустріальних об’єк-
тів Харкова, Донбасу та Дніпропетровщини, здебільшогоі мало-
письменні та без професійної кваліфікації, були організовані 
гуртки з подолання малописьменності та надбання потрібних ро-
бітничих спеціальностей, що сприяло закріпленню українців в 
індустріальних центрах республіки. 

Етнонаціональний склад східних регіонів України поступово 
змінювався на користь присутності в них українського населення. 
Проте слід зазначити, що перебуваючи і на Сході республіки, 
українці помітно змінювалися етнічно, інтегруючи в духовно-
побутові реалії нової місцевості. У цьому плані є сенс про-
ілюструвати такі процеси на прикладах з останнього перепису 
населення радянських часів у двох потужних східних областях 
України – Луганській та Донецькій. 

Населення Луганщини – багатонаціональне. Серед жителів об-
ласті за даними перепису 1989 року українці налічували 1482 тис. 
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(близько 52%), росіяни – 1280 тис. (44,8%), білоруси – 34 тис. (1,2%), 
татари – 12 тис. (0,4%), євреї – 8 тис. (0,3%), а також молдавани, 
вірмени, поляки, цигани, болгари, чуваші, азербайджанці, німці та 
інші. Характерною особливістю Луганської області є помітна час-
тина росіян серед корінного населення сільської місцевості. Так, у 
Мелівському районі росіян – 28%, у Папаснянському – 29,7%, у 
Свердловському – 29,6%, у Лутугінському – 32,6%, у Троїцькому – 
37,4%, у Антрацитівському – 39,3%, у Слов’яносербському – 
39,1%, у Перевальському – 46,9%, у Новоайдарському – 49,7%, у 
Красно донському – 55,2%, у Станично-Луганському – 65,1%. В 
останніх сільських районах області, які раніше входили до т. зв. 
Слобожанщини, українське населення переважає в більшості [44]. 

Населення Донецької області також багатонаціональне, зок-
рема, українців жило 2693 тис. (50,7%), росіян – 2316 тис. (43,6%), 
які здебільшого оселені в містах, білорусів – 77 тис. (1,5%), греків – 
84 тис. (1,6%), татар – 25 тис. (0,4%), євреїв – 28 тис. (0,5%). Усього 
налічується близьо 100 представників різних національностей, се-
ред яких найбільш помітні молдавани (13 тис.), вірмени (10 тис.), 
болгари (7 тис.), поляки (7 тис.), німці (6 тис.), цигани (5 тис.), 
азербайджанці (4 тис.), грузини (4 тис.), мордва (3 тис.), за ос-
таннім часом – чеченці [45]. 

Для більш об’єктивної оцінки етнографічного становища на 
Донбасі слід ураховувати таке досить розповсюджене соціальне 
явища, як змішані шлюби, в яких основну масу складають українсько-
російські шлюби (близько 60 – 70 відсотків), а це за статистичними 
даними того часу – близько 7 мільйонів населення республіки [46]. 

Своєрідною є мовна ситуація, яка сформувалася в Донбасі 
протягом минулого століття, особливо в умовах індустріалізації. За 
даними перепису населення 1989 року, близько 34 відсотків 
українців Луганщини вважали рідною мовою російську, а біль-
шість українського населення вільно володіла двома мовами (ук-
раїнською та російською). У Донецькій області ці показники виг-
лядають так: більше 40 відсотків українців вважали рідною мовою 
російську, а останні вільно володіли як українською, так і ро-
сійською мовами, хоча побутове та повсякденне спілкування в 
Донбасі відбувається переважно російською [47]. 
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 Українське населення, яке становило значну меншість у 
Донбасі до революції, бо формування робітничого класу йшло пере-
важно за рахунок російського нечорнозем’я, а також близько третини 
землі Донеччини належали війську Донському, які були передані 
Україні Радянською владою після революції та громадянської війни. 
Тому, на початку 1920-х років українці в містах і промислових 
центрах Донбасу налічували 5 – 7 відсотків, у селах – більше 50 
відсотків. Поповнення Донеччини українцями (крім повільної міг-
рації, яка ніколи не була масовою) відбувалося трьома основними 
хвилями. Перша пов’язана з індустріалізацією Радянського Союзу і 
припадає на другу половину 1920-х – першу половину 1930-х років. 
Друга хвиля відбулася у повоєнні роки, коли на Донеччину перевезли 
багато людей з областей, які постраждали від посухи 1946 року, а 
також із Західної України, де фактично йшла війна з УПА. Третя 
хвиля була вже за комсомольським закликом на будівництво нових 
шахт у 1950 – 1960-х роках [48]. 

 Релігійний фактор відмінностей віруючих західних і 
східних земель України. Історично склалося так, що західні землі 
сучасної України, як і значна частина центральних регіонів, опи-
нилися під владою Польщі та Литви, які після створення державної 
польсько-литовської унії, утворили монархічну державу – Річ 
Посполиту. Панівною релігією Речі Посполитої був католицизм, 
тому природно, що влада прагнула перетворити православне насе-
лення підлеглих земель на католиків. Але цей процес зіштовхнувся 
із запеклим опором православного населення окупованих українсь-
ких і білоруських земель. Тільки незначна частина панства колиш-
ніх давньоруських князівств і міської аристократії прийняли като-
лицтво в обмін на шляхетні привілеї та адміністративні посади. 

У таких умовах влада Речі Посполитої разом із Ватиканом 
пішли шляхом утворення греко-католицької унії, яка була ухвалена 
декретом папи Климента VIII і проголошена у Бресті в 1596 році. 
Уніатська церква підпорядковувалася Ватикану, а православ’я ко-
роль проголосив поза законом. Спочатку уніатська церква збері-
гала окремі обряди православ’я, але поступово вони скорочувалися 
або зовсім зникали під тиском ватиканського управління [49]. 

Уніатство проіснувало в західноукраїнських регіонах до 40-х 
років ХХ століття та було скасоване Львівським собором 1946 ро-
ку та Закарпатським собором 1949 року, але в умовах горба-
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човської «перебудови» греко-католицька церква була відроджена в 
Україні у листопаді 1989 року новим державним керівництвом. 
Таким чином, можна зробити висновок, що релігійне протистояння 
Сходу і Заходу України має не тільки багатовікову історію, а й 
загострилося в сучасній внутрішньополітичній ситуації [50]. 

 На Сході, Півдні та в більшості центральних регіонів 
України завжди панівною була православна церква, керівництво 
якої з початку XIV ст. перебувало в Москві. Але розвал радянської 
держави не оминув і розколу українського православ’я. За іні-
ціативи недалекоглядних політиків було здійснено відокремлення 
від московського патріархату частини православних приходів і 
створено так званий київський патріархат, який не визнаний сві-
товим православ’ям. Крім цього, в Україну повернулася так звана 
українська автокефальна церква, проголошена петлюрівським 
універсалом і також не визнана світовим православ’ям. Таким чи-
ном, на сьогодні в Україні є три православні громади, що ще 
більше ускладнює загально релігійну ситуацію [51]. Внутрішньо-
релігійна напруга доповнюється досить активним упровадженням 
у життя українських громадян різноманітних зарубіжних сек-
тантських утворень. 

Особливість сучасної ситуації полягає в тому, що майже всі 
релігійні конфесії України є активними учасниками внутрішньо-
політичних подій і певною мірою намагаються впливати на перебіг 
політичних процесів. У сучасному політичному протистоянні східних 
і західних регіонів республіки головні політичні актори відверто спи-
раються на підтримку релігійних конфесій. Політична практика часів 
державної незалежності свідчить, що греко-католицька церква та 
приходи київського патріархату виступають на боці західно-
українських політичних структур, а представники московського 
патріархату – на боці східних і південних політичних суб’єктів. 

Культурно-освітній фактор історичних розбіжностей 
українців західних і східних територій. Не витримує Галичина й 
статусу загальнонаціонального інтелектуального центру України, 
який її намагаються адресувати деякі автори. Як стверджує 
американський історик українського походження О. Субтельний: 
«навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно 
аграрною: близько 80% її населення становили селяни, 8% при-
падало на промислових робітників, 1% – інтелігенція становила 
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близько (15 тисяч осіб)». Кожен третій, а частіше – кожен другий 
дорослий західний українець був неписьменним. До Першої світової 
війни у Східній Галичині було понад 2400 початкових українських 
шкіл, у 1937 році їх залишилося тільки 352. На Волині протягом цього 
часу кількість українських шкіл скоротилася з 440 до 8 [52]. 

Не кращим був і стан із середньою та університетською ос-
вітою. Так, на одну українську гімназію припадало 230 тисяч ук-
раїнців. У 1926 році наказом Пілсудського в єдиному вищому 
закладі – Львівському університеті було ліквідовано український 
факультет, а також українські кафедри. Навчання цілком було 
переведене на польську мову. У період возз’єднання Західної Ук-
раїни з Радянською (вересень 1939 р.) у Львівському університеті 
частка українців ледве сягала 10% [53]. 

О. Субтельний, будучи відвертим прихильником ідеології 
радикального націоналізму, називає акт возз’єднання українських 
земель в умовах Другої світової війни радянською окупацією. Але 
й він змушений визнати, що Радянська влада принесла західним 
українцям конкретні покращення. Він пише: «... Було багато 
зроблено для українізації та зміцнення системи освіти. До 
середини 1940 р. кількість початкових шкіл на Західній Україні 
досягла близько 6900, з них 6 тисяч українських. Українська мова 
стала мовою викладання у перейменованому на честь Івана Франка 
Львівському університеті – цьому давньому бастіоні польської 
культури, що тепер відкрив двері для українських студентів і 
професорів. Помітно поліпшилося медичне обслуговування насе-
лення, насамперед сільського. Були націоналізовані промислові й 
торгівельні підприємства, які раніше контролювалися переважно 
поляками та євреями. Але чи не найпопулярнішим кроком стала 
експропріація радянською владою польських землевласників» [54]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що майже півтора 
передвоєнних роки в Галичині та на Волині відбулися такі ра-
дикальні соціально-духовні зміни на користь українських трударів, 
яких цей край не знав за всю багатовікову історію під владою 
польсько-австрійських окупантів. 

Але ставити на цьому крапку недоцільно, бо післявоєнний 
період соціально-економічного та освітянсько-культурного роз-
витку західних українських територій докорінно змінив на краще 
стан цих регіонів. За підтримки влади та розвинутих областей усієї 
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республіки на західних землях були побудовані потужні високо-
технологічні промислові комплекси, науково-дослідницькі центри, 
які перетворили цей ще нещодавно відсталий край на ефективний 
та самодостатній суб’єкт української економіки. 

Разючі зміни відбулися у науково-освітянській та культур-
ній сферах. Була ліквідована неписьменність більшості дорослого 
населення. Майже в усіх обласних і багатьох районних центрах 
були відкриті вищі навчальні заклади та технікуми, навчання в 
яких проводилося за державні кошти, а більшість студентів одер-
жували стипендії. Місто Львів перетворилося на потужний 
науково-культурний центр, в якому діяли філія Академії наук 
України, десятки вузів і технікумів, відділення творчої інтеліген-
ції, розвинута система видавництв та засобів масової інформації. 
Фактично за роки Радянської влади була подолана не тільки інте-
лектуальна відсталість західних регіонів, а й культурно-ос-
вітянська розбіжність з іншими українськими територіями. 

Підсумовуючи сказане, можна безумовно відзначити, що 
політичне протистояння західних та східних українців має глибоке 
історико-політичне, соціальне й етнонаціональне коріння: багато-
вікове перебування в складі різних іноземних держав, в яких ук-
раїнці потрапляли в умови насильницької або повільної асиміляції; 
істотне за рівнем становище науково-промислового розвитку; 
релігійно-конфесійна ворожнеча, особливо уніатів і православних; 
полярні погляди на духовні цінності та освіту тощо. На жаль, за 
часи радянської влади не вдалося подолати всі ці розбіжності, хоча 
певне просування до прогресу відбувалося. 

Проблема протистояння «Схід – Захід» загострилася в 
умовах державної незалежності України після розвалу Радянської 
держави. І можна з достатньою упевненістю сказати, що це не 
антагонізм українців східних і західних регіонів країни, а наслідки 
політичної боротьби за владу активних суб’єктів сучасного 
політичного процесу, які використовують на свою користь минулі 
давні розбіжності [55]. 
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РОЗДІЛ ІІ 
 ДВАДЦЯТЬ РОКІВ  

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

2.1. Політична воля та почуття права в контексті 
законотворення 

 
Періодичність парламентської кризи в Україні нині вийшла 

зі статусу «відкладеної проблеми» і стала фактором дестабілізації 
політичної системи та фактом соціальної напруги в суспільстві, яке 
залишилося на рівні перманентного конфлікту між авторитарними 
традиціями державного управління та авансовими деклараціями 
демократичних цінностей публічної сфери. 

Конституційна ротація керівництва держави та традиційні 
зміни складу депутатського корпусу не розв’язали проблему 
соціальної гармонізації українського суспільства у правовому полі 
держави. Через це відповідь на питання стосовно переходу кіль-
кісних змін у персональних конфігураціях політичної еліти до 
якості нових, цивілізаційних форматів функціонування інституцій 
державної влади та складових громадянського суспільства, пере-
буває у площині вивчення власних традицій у поєднанні зі сві-
товою практикою процесу законотворення. В принципі цей процес 
відбувається в системі лінійних комунікативних контекстів, тобто 
в межах демократичної моделі (з пріоритетом зворотного зв’язку) 
та ієрархічної (з пріоритетом прямого зв’язку). У демократичному 
варіанті сутність законотворення зазвичай розглядається як ре-
зультат ініціативної активності його учасників. При цьому бе-
реться до уваги сприятливий характер суспільних відносин, орга-
нізація роботи державного апарату, функціонування складових 
громадянського суспільства тощо. За таких умов зазначена діяль-
ність дістає назву «правотворчості», що має на меті легітимну 
реалізацію «соціального права». 

Слушною видається думка Голови Верховної Ради України 
шостого скликання В. Литвина, який зазначив: «Ні у кого не вик-
ликає сумнівів те, що зв’язок між державою і правом двосто-
ронній... Саме концептуальна визначеність категорії державо-
творення проявляється насамперед через «почуття права», тобто 
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здатність за допомогою формальних, абстрактних приписів визна-
чити потенціал успішного еволюціонування держави [1]. Звичайно, 
в розумінні категорії законотворення ми не можемо уникнути 
визначень суб’єктів цього процесу, що, на відміну, від суб’єктів 
законодавчої ініціативи не конституційовані, а становлять со-
ціальну основу єдиного джерела влади, яким, як відомо, є народ 
України. Консолідована позиція народу формується внаслідок зма-
гальності численних інтересів і елементів українського сус-
пільства. Таким чином у процесі спілкування людей між ними 
формуються та згодом формалізуються певні суспільні відносини, 
які потрапляють у певну залежність від характеру цих відносин. Ці 
відносини є поєднанням і змаганням загального та індивіду-
ального, демонструючи двоїсту природу людей, суспільних істот 
та окремих індивідів із власними потребами. 

Оскільки в єдиній волі суб’єкта втілюється об’єктивний 
момент загальності, а з іншого боку – момент об’єктивної оди-
ничності, виникає потреба в особливому способі реалізації в ній 
свободи суб’єкта, який, тобто спосіб, знімав би зазначену внут-
рішню суперечність [2]. Це зняття відбувається через заперечення 
сваволі, підпорядкування суб’єктивної одиничності об’єктивній 
волі, що орієнтується на загальність змісту суспільної системи цін-
ностей. Таким чином, необхідним способом утворення загальних 
прийнятих норм у спілкуванні індивідів стає право, яке, по суті, 
виступає як форма заперечення сваволі в діяльності людини та 
утвердження в ній об’єктивної волі суб’єкта, в якій реалізується 
його особлива суб’єктивність, і в якій визначаються межі його 
індивідуальної свободи. 

У контексті демократичної комунікації визначальним для 
артикуляції суспільних інтересів на теренах давньої Русі стало 
звичаєве право як «правило масової поведінки», яке фактично та 
одноманітно додержується: частота повторення та переконання у 
правомірності поведінки — основні елементи «звичаєвого права».  

Проте звичаї, розраховані на добровільне прийняття людьми, 
у державній практиці виявилися багато в чому непридатними. 
Довербальна комунікація звичаїв і традицій витісняється мовою 
законів. Зміцнення процесу законотворення, як цілісного стійкого 
явища суспільного життя, пов’язується із переходом держави до 
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такого етапу її розвитку, коли законотворча діяльність стає скла-
довою роботи державного апарату, спрямованого на вироблення 
законів держави.  

Власне законотворення є ознакою соціальної держави. Дос-
лідження соціальної держави через її правовий вимір і є про-
никненням у сутність правової держави не стільки в її загально-
соціальному значенні, скільки в аспекті певних державно-правових 
інститутів, за допомогою яких реалізуються та гарантуються права 
і свободи людини та громадянина. Звичайно, що правові норми 
завжди вимагають визнання їх суспільством. Норми, які не вра-
ховують цього і не визнаються суспільством, не є правовими та 
приречені на нереалізацію і, в кінцевому результаті, на скасування. 
Саме тому комунікативні канали демократичних держав вико-
нують функцію артикуляції суспільного ставлення до системи 
норм права, апеляції до ідеї правової рівності, що має бути покла-
дена в основу законотворення. У такий спосіб, як зазначає С. Ки-
риченко, правова держава зводить до мінімуму можливість звести 
в ранг закону свавілля законодавців [3]. 

Проте зміст такої запобіжної функції полягає у концентрації 
законотворчих ініціатив на рівні осмислення втілених у таких 
ініціативах потребах складових суспільства. Складовими суспіль-
ства у такому випадку виступають суб’єкти політичної комунікації 
[4]. При цьому можливості щодо артикуляції ініціатив різні, проте 
кожна з них становить елементи загальної потреби суспільства у 
формуванні системи правових норм, що наближаються до спільно-
го знаменника. Вочевидь, наближення, як процес пошуку сус-
пільної злагоди не матиме завершальних форм, оскільки він не-
минуче наражається на одвічну проблему пошуку соціальної спра-
ведливості. Це поняття обмежує право, що логічно є базою 
соціально-правової держави, а також загрожує зруйнувати ту кон-
цепцію права, котра робить його гарантом індивідуальної свободи, 
оскільки те, що буцімто справедливо для одного індивіда, може бу-
ти несправедливим для іншого (Г. Дашутін, М. Михальченко) [5].  

Без усвідомлення цього процесу механізм з’ясування сутності 
артикуляції соціальних інтересів у комунікативній моделі законо-
творення позбавляється чітких орієнтирів, здійснюється стихійно, 
методом проб і помилок, непродуктивно витрачаються інтелек-
туальні, психологічні зусилля багатьох політиків, фахівців, науковців. 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 44 

Очевидно, що державу до здійснення законотворчої діяль-
ності спонукає соціальна потреба у виробленні необхідного для 
правового регулювання суспільних відносин законодавчого акта. 
Відтак стійке спільне існування різних суб’єктів законотворення 
зумовлюється їх відношенням до одного й того самого процесу 
вироблення певного законодавчого акта, що опосередковується ор-
ганізуючим рішенням верховної влади. Усвідомлення владою наз-
ваної вище потреби диктує загальну спрямованість діяльності цієї 
влади на задоволення вказаної потреби. Отже, та сила, яка впливає 
на дії влади, є вирішальним чинником у виробленні певного за-
конодавчого акта. Однак у цьому діянні верховної влади проявляє 
себе також протилежна сила — сила незаінтересованості окремих 
представників суспільства у виробленні відповідного закону. Саме 
тоді має спрацювати політична воля можновладців. Аргументатив-
ним визначенням видається поняття «політична воля», що її 
обґрунтовує В. Смірнова: «Політична воля є компонентом сус-
пільної свідомості й визначається поєднанням буття даного 
суб’єкта і його свідомості. Вольовий фактор у політиці традиційно 
замкнений на політичному лідері та політичній еліті» [6].  

У зв’язку з цим, варто зазначити, що функціонування пра-
вових регуляторів у суспільстві доводить: найчастіше в автори-
тарних формаціях до рівня закону підносилася не воля народних 
мас, а воля бюрократичної верхівки держави, яка шляхом узурпу-
вання влади здобувала можливість нав’язувати суспільству свою 
модель соціальної регуляції. Сприйняття політичної волі народом 
не передбачає зворотного зв’язку. Саме нормативістська концепція 
законотворення дійсно розглядає процес об’єктивації без комуніка-
тивного зв’язку, що означатиме його відірваність від народу, як 
джерела влади, передусім, законодавчої, здійснення законотво-
рення бюрократизованою нелегітимною владою, яка не узгоджує 
свої рішення з виборцями, коли народ у цілому і кожен виборець 
зокрема не має можливості висловитися з приводу цих рішень, а 
самих демократичних механізмів процедур апробації державних 
рішень не існує. Формування механізму апробації можливе за умов 
персоніфікації індивідуальних цінностей у загальному, консолі-
дованому законотворенні, коли соціальний суб’єкт стає зацікав-
леним у відповідному контролі. 
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Вочевидь, знеособлений контроль не є життєздатним, ос-
кільки прагнення державної влади до вироблення певного законо-
давчого акта, її мотивація внаслідок різновекторних впливів визна-
чаються як результат зіткнення різних особливих інтересів усере-
дині суспільства, а також безпосередньо в середовищі такої влади. 
Теоретична діяльність пізнання умов законодавчої діяльності 
здійснюється відносно державної влади до тих умов, що об’єк-
тивно склалися в суспільстві. Але оскільки пізнання будь-якого 
об’єкта завжди відбувається через індивідуальне пізнання його 
окремими індивідами, то і в цьому випадку уявлення влади про 
умови законотворчої діяльності безпосередньо існує в численності 
самостійних уявлень індивідів. Таким чином, виникає потреба 
інтегрувати ці окремі уявлення, привести їх до деякого одного 
уявлення. Та оскільки кожен з цих індивідів є одночасно носієм як 
загального інтересу (як представник влади), так і особливого 
індивідуального інтересу (як індивід загалом), то пізнання умов 
законотворчої діяльності владою є складним суперечливим про-
цесом, зумовленим суперечністю вказаних інтересів. 

«Чорні дири» в законодавстві, порушення законів і правових 
норм підсилювали соціальну апатію та перетворювали населення в 
об’єкт маніпуляції елітних груп. В Україні дотримувалися електо-
рального суперництва, але адміністративно-силовий тиск викликав 
сумніви в легітимності виборів, провокував кризу легітимності 
влади в цілому», – зазначає Ю. Левенець [7]. 

Відтак, можна зробити висновок, що чим більше розвинене 
вихідне протиріччя, і чим гостріше та ближче воно до свого ви-
рішення, тим необхіднішими є все більш радикальні перетворення 
суспільних, державних і правових інститутів, загальнішою стає 
об’єктивна заінтересованість влади у змінах законів держави, а 
отже, у здійснені того чи іншого законотворчого процесу. 

З іншого боку, обумовленість останнього об’єктивною необ-
хідністю та наявністю відповідної заінтересованості влади в ньому 
не лише не виключає, а навпаки, передбачає появу в кожному 
законотворчому процесі суб’єктивних особливостей. Якщо законо-
творчий процес реалізується в законодавчій діяльності державного 
апарату, то суб’єктивні особливості цієї діяльності (її мета, 
рішучість верховної влади реалізувати цю ціль, прийняття нею рі-
шення про здійснення конкретного законодавчого процесу і фор-
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мування його ідеї, теоретична діяльність пізнання необхідності 
згаданого процесу, нарешті, відповідне виявлення волі суверена і 
практична діяльність державного апарату, який виконує дане рі-
шення верховної влади) так або інакше відбиваються на здійсненні 
законотворчого процесу. Урешті-решт, ефективність цього процесу 
залежатиме від інформаційного (в широкому розумінні) забез-
печення дій, що містить системну аргументацію правомірності 
законотворчої ініціативи. З прикладами такої змагальності ми 
можемо стикнутися в політичній історії сучасної України. 

Доволі показовою у зв’язку із цим є конкурентна ситуація у 
законопроектній царині, що вже сформувалася у Верховній Раді 
України сьомого скликання. Адже вже з 2013 року парламент 
вкотре збільшив кількість профільних комітетів, що й надалі уск-
ладнюватиме процедуру вичерпності предметів відання профіль-
них комітетів, призведе до активізації роботи зі створення так 
званих альтернативних законопроектів не без участі парла-
ментських лобістів [8]. 

У зв’язку з такою наступальною діяльністю влади як про-
відного суб’єкта законотворчого процесу інші учасники політичної 
комунікації потрапляють у ситуацію коригування правових норм, 
що їх здійснює джерело політичної волі в особі Президента Ук-
раїни. Необхідність зміни норм функціонування суспільного ор-
ганізму з боку влади обумовлює проникнення нових суджень, 
оцінок, думок у масову свідомість за допомогою комунікативних 
засобів. Спосіб їх поширення багато у чому залежить від типу по-
літичного режиму. Формування в соціумі ціннісних орієнтацій, 
акумульованих на процес вдосконалення системи суспільної пове-
дінки, що являє собою мету законотворчої діяльності, є природним 
бажанням демократичних держав – законотворча діяльність у 
такому разі прагне до широкої моделі участі усіх можливих 
суб’єктів законотворення. 

Проте усі наполягання на змістовній завершеності гори-
зонтальної (лінійної) моделі комунікації в частині законотворення, 
що зумовлюватиметься типом політичного режиму, не мають сут-
тєвих підстав з огляду на взаємопов’язаність каналів законо-
творення, комунікативну насиченість політичних інститутів і 
складових громадянського суспільства у складній взаємодії з пошуку 
оптимального варіанту нормативно-правого акта. Вочевидь, мова йде 
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не про горизонтальність чи вертикальність спеціальної комунікації 
у правовому просторі держави як індикатора рівня демокра-
тичності суспільства: зазначена схема лише кореспондується із 
загальним класифікатором видів законотворчого процесу. 

Сутність цього визначення випливає, як зазначає О. Ющик, з 
того, за чиєю ініціативою – верховної влади чи опозиції – законо-
творчий процес здійснюється. Відтак він взагалі може бути роз-
ділений на два основні види – на процес, який здійснюється вер-
ховною владою ініціативно – «зверху», і процес, здійснення якого 
диктується верховній державній владі «знизу»; між ними, залежно 
від тих чи інших особливостей, розташовуються проміжні різно-
види законодавчого процесу, що тяжіють до того або іншого з цих 
видів. Наявність законодавчого процесу двох вказаних видів пояс-
нюється тим, що в ході історичного процесу верховна влада будь-
якої держави опиняється завжди в одній із двох принципово різних 
ситуацій, залежно від того, на якій стадії перебуває розвиток вихід-
ного протиріччя, яку лінію політичного розвитку – спадну чи вис-
хідну проходить дане суспільство. З цього можна зробити вис-
новок, що дійсним законотворчим процесом є вироблення держав-
ним апаратом законодавчих актів з ініціативи верховної влади, 
процес, здійснюваний «зверху». У більшості випадків справа 
відбувається саме таким чином. Навпаки, здійснення владою законо-
давчого процесу під диктовку «знизу» часто має характер непослі-
довний, суперечливий, порушує системність у законодавстві або ж 
взагалі припиняється без прийняття необхідного акта [9]. 

Із таким твердженням можна погодитись, якщо розглядати 
законотворчий процес у ракурсі реалізації законотворчої функції 
інститутом державної влади. Натомість, у широкому розумінні 
процесу законотворення факт прийняття нормативно-правового 
акта є результатом політичної комунікації незалежно від його 
змісту, оскільки сам зміст, як концентрація правової інформації є 
втіленням волі законодавця, а акт припинення — результатом 
зворотної дії комунікативного впливу. Адже закон не може діяти 
незалежно від суспільства, він завжди буде фактором соціальної 
активності та джерелом перманентного поступу законотворення, 
як ознаки життєздатності суспільного організму, структуруватиме 
передовсім інститут політичних партій. Їх комунікативну природу, 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 48 

орієнтовану на законотворення, визначає механізм реалізації (ви-
конання) партіями конкретних функцій, основними з яких є бо-
ротьба за владу і здійснення влади, формування ідеологічних 
доктрин і вироблення політичного курсу країни, формування гро-
мадської думки, політичне структурування та соціалізація. У 
зв’язку з розвитком зазначених ознак, А. Білоус пропонує взяти до 
уваги й інші функції політичних партій: 

– електоральна: вважається основною функцією партії, оскільки 
перемога на виборах є логічним способом приходу до влади. 

– політична соціалізація: партія, здійснюючи електоральну 
функцію, відповідно впливає на суспільну думку, намагаючись пе-
реконати виборців в оптимальності власної платформи. Природно, 
що в процесі виборів представників конкретної партії виборець 
тією чи іншою мірою політично соціалізується. 

– соціальна інтеграція: у процесі політичної боротьби партії 
намагаються об’єднати населення навколо проголошених ними цін-
ностей. Через те, що більшість сучасних знаних у суспільстві партій 
прагнуть до статусу загальнонаціональних, вони мають пропагувати 
суспільству цінності, що об’єднуватимуть більшість громадян [10]. 

В арсеналі засобів реалізації зазначених функцій законо-
творча діяльність має помітні переваги через комунікативні мож-
ливості нормотворчої матеріалізації потреб різних верств сус-
пільства мовою законів і політичної реклами законопроектів. 
Моніторинг законодавчої бази, а також зміст законопроектів роз-
криває сталу залежність основних напрямів законотворення із 
програмними цілями політичних партій. Галузеве законодавство в 
частині внесення змін і доповнень, що їх ініціюють депутати від 
політичних партій, відбиває мотивацію суб’єктів законодавчої іні-
ціативи. Спільним для всіх політичних партій передовсім є їх праг-
нення до законодавчого забезпечення та правових гарантій їх 
діяльності. Тому прийняття Закону України «Про політичні партії 
в Україні» можна вважати консолідованим здобутком інституту 
політичних партій, а Закон України «Про об’єднання громадян» 
також відіграв позитивну роль у формуванні та розвитку полі-
тичних партій – на його основі в Україні почала формуватися 
багатопартійність. Започаткована Законом України «Про вибори 
народних депутатів України» пропорційна виборча система визна-



                       РОЗДІЛ II  Двадцять років незалежності України 

 
49 

чила політичні партії суб’єктом виборчих змагань, піднесла роль 
партій у суспільстві та активізувала внутрішні процеси партійного 
розвитку. Водночас соціологічні опитування свідчать, що реальне 
піднесення ролі партій у суспільстві ще попереду. На жаль, воно при-
гальмовано відновленням мажоритарно-пропорційної системи ви-
борів у 2012 році. Згідно з даними соціологічного опитування Ук-
раїнського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разум-
кова – виборці розчаровані початком роботи Верховної Ради України 
сьомого скликання маючи на увазі діяльність парламентських партій, 
передовсім провладних. Особистого голосування від народних депу-
татів вимагають понад 90 % громадян – «Народ і так не дуже любить 
своїх обранців, а вже коли їх на робочому місці не видно – і поготів 
засмучується» [11]. Природно, що результати соціологічних дослід-
жень віддзеркалюють не лише рівень іміджу політичних партій у ма-
совій свідомості, а й механізм вивчення громадської думки у процесі 
вдосконалення методики застосування формалізованого спостереження 
та статистичних процедур під час аналізу змісту соціальних настроїв.  

У практиці активізації суспільного законотворення відокрем-
люються кілька груп базових прав, які забезпечують функціону-
вання публічної сфери. До першої належать права, які безпосе-
редньо забезпечують участь у раціонально-практичних дебатах: 
свобода слова, преси, зборів, асоціацій. Так само сюди потрап-
ляють норми, що стосуються можливості реалізації власне політич-
них прав у публічній сфері — право апеляції, рівних можливостей 
у виборах тощо. Друга група пов’язана із правовими нормами, що 
забезпечують основні свободи громадянина, себто захист персо-
нальних даних, недоторканність житла тощо. До третьої групи 
належать права, котрі стосуються активності носіїв приватної влас-
ності, індивідуальних чи групових. На думку Ю. Габермаса, «наяв-
ність публічної сфери є передумовою до певних змін всередині 
політичної системи — атмосфера критичних дебатів висунула нові 
вимоги до парламентських процедур. Представницькі органи стали 
відкритими, їхня діяльність набула конструктивності у плані ор-
ганізації зворотного зв’язку щодо різних суспільних груп. Вихо-
дячи з розвитку цієї ідеї, варто подумати і про те, яким чином слід 
доповнити існуючі парламентські утворення інститутами, котрі 
піддали б виконавчу владу, включаючи органи юстиції, посиле-
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ному легітимаційному тиску з боку зацікавленої клієнтури і пра-
вової громадськості» [12]. 

Висловлена Ю. Габермасом теза про посилення комуніка-
тивної функції у сфері законотворчості у напрямі її соціалізації 
інститутами громадянського суспільства кореспондується з ідеєю 
комунікативної влади, коли легальність законотворення має спів-
відноситися з легітимністю влади, особливо законодавчої. Урешті-
решт, легальність виходить від самої державної влади, яка ухвалює 
закони та контролює їх виконання. Гармонія цих властивостей, 
щоправда, переважно перебуває у площині політичної теорії. На 
практиці вони існують у стані перманентної змагальності, часом 
конфліктної, коли парламент приймає закони, а вони не виз-
наються громадськістю. Науковий апарат політичної науки має 
систематизовані категорії, що віддзеркалюють явища, які можуть 
за певних обставин порушити, а часом і зліквідувати легітимність 
влади (категорія делегітимності). Головним джерелом делегітима-
ції вбачається суперечність між універсальними цінностями сус-
пільства та партикулярними інтересами владної еліти. Ця модель 
засвідчує важливість зворотного зв’язку у політичній комунікації 
між представницьким органом і виборцями, передовсім, у галузі 
прийняття таких законів, які б не суперечили інтересам народу. У 
зв’язку з цим, виникає питання про наявність суспільних запобіж-
ників у процесі прийняття нормативно-правових актів на рівні за-
доволення соціальної потреби у процесі законодавчого процесу. 
Адже між формуванням, прийняттям чи відторгненням закону сус-
пільством прокладений кореляційний зв’язок: питома вага не-
популярних законів багато у чому визначається низьким рівнем чи 
взагалі відсутністю у суспільства демократичних процедур участі 
громадян у процесі законотворення.  

У контексті теорії «інформаційного дефіциту», суть якої полягає 
у тому, що зі збільшенням потоків інформації в соціальній системі цю 
інформацію більшою мірою сприйматимуть люди з вищим освітнім і 
соціальним статусом, наше суспільство матиме невтішну тенденцію до 
своєрідної стратифікації соціальних суб’єктів законотворення. По суті, 
у процесі артикуляції законотворчих ініціатив віддзеркалюється така 
закономірність, як захоплення «комунікативної влади» олігархічними 
угрупованнями в нашому суспільстві. Відсторонення від інформа-
ційних потоків ЗМІ у процесі конкурентного законотворення 
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соціальних аутсайдерів помітно посилює розпорошеність скла-
дових соціуму, а разом із тим, актуалізує комунікативну активність 
складових «третього сектору». Їх робота помітно пожвавлюється 
під час виборчих кампаній. Останнім часом інформаційний ресурс 
таких, скажімо, соціальних комунікаторів, як «альтернативний 
уряд», «молодіжний парламент», «комітет виборців», «народна іні-
ціатива» тощо перебуває на піднесенні і за сприятливих умов може 
стати відчутним фактором комунікативного тиску на владу в час-
тині законотворення. Отже, змагальність соціальних ініціатив у 
правовому полі на рівні законопроектних варіацій об’єктивно 
породжуватиме нових фігурантів цього процесу і будь-які спроби 
влади обмежити такий діалог формалізованими вимогами до якості 
законотворчої інформації не тільки створюватимуть чи посилюва-
тимуть інформаційний дефіцит, а й породжуватимуть абсентеїзм – 
зневагу до закону. Натомість інформування сприяє усвідомленню 
потреб громади, розумінню напруження та невдоволення, які від-
чувають члени громади, спонуканню їх до започаткування пози-
тивних дій з метою прийняття відповідних рішень.  

Розглядаючи низові ланки формування комунікаторів законо-
творчої інформації, як структурних складових загального каналу 
політичної комунікації, треба зазначити, що їх особливості пов’язані 
із рівнем політичної культури громадян. Політична культура не є 
тотожною поняттю правової культури, остання виступає якісною ха-
рактеристикою першої. Вочевидь, ми повинні враховувати, що довго-
тривалий розвиток України у складі імперських політичних структур, 
невдалі спроби власного державотворення в минулому, авторитарні 
традиції «зачистки масової свідомості» глибоко вкарбували у сус-
пільну свідомість відчуття відстороненості від форм участі громадя-
нина у великій політиці. У нинішніх умовах риторичним залишається 
питання, що його артикулює А. Погорєлова: «Чим наше законодавче 
слово відгукнеться – розумінням, ентузіазмом громадян чи про-
тестними мітингами? Пошук відповіді веде до висновку, що гро-
мадськість має бути затребуваною не лише і не стільки у виборчих 
кампаніях, скільки у постійному діалозі з владою на всіх рівнях, у ро-
боті над законопроектами, у спільному пошуку істини разом з влад-
ними структурами, політичними лідерами, бо це – надійніше» [13]. 
Тому перспектива соціального законотворення в сучасній політичній 
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системі України залежить від умов розвитку громадянського сус-
пільства і має бути матеріалізована у таких напрямах:  

– розвиток інформаційних ресурсів прозорості та доступ-
ності комунікативних мереж; 

– соціалізація законотворчих ініціатив на засадах їх 
публічності; 

– популяризація законотворчої інформації на рівні сус-
пільних відносин; 

– структуризація змагальності законотворчих ініціатив. 
Вочевидь організаційне забезпечення зазначених процесів за 

арсеналом властивих їм функцій не може бути здійснене виключно 
можливостями «публічної сфери». Помічена властивість виступа-
тиме лише неодмінною передумовою їх започаткування. Проте без 
відповідного функціонування інститутів державної влади, зацікав-
леності влади у використанні інформаційного ресурсу соціальної 
законотворчості, його правового, організаційного та навіть комуні-
кативного забезпечення вбачається важливим гармонізувати консо-
лідований із владою механізм соціального законотворення. Під 
таким кутом зору об’єктивна дія права зводиться, фактично, до дії 
«об’єктивного права» або нормативно-правової сторони права на 
суб’єктів суспільних відносин, тобто, по суті, виступає як дія закону. 
При цьому чітко розрізняються два аспекти в єдиній дії права, про які 
йшлося вище. З одного боку, закон встановлюється для всіх суб’єктів 
суспільних відносин, він діє як на громадян та юридичних осіб, так і на 
посадових осіб публічної влади. «Його дії підпорядковується поведінка 
усіх суб’єктів, у тому числі діяльність посадових осіб публічної влади, 
незалежно від юридичної діяльності державного апарату, лише як 
результат функціонування існуючої нормативно-правової системи 
(об’єктивна дія права). З іншого боку, утвердження та підтримання 
системи правовідносин у суспільстві як необхідного правопорядку – це 
та дія права, яка неможлива без юридичної діяльності», – зазначають 
М. Теплюк і О. Ющик [14]. 

Проблеми структуризації процесів законотворення перебу-
вають у прямому зв’язку з комунікацією ініціатив, пов’язаних із 
трансформацією політичної системи суспільства. Прагнення гро-
мадян до сублімації своїх інтересів можуть бути матеріалізовані 
відповідно до існуючого механізму перетворення соціальної 
потреби на загальнообов’язкову норму соціального буття. 
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Таким чином, законотворчість має виконувати завдання закріп-
лення в законі нових реалій, прийнятних для соціуму моделей сус-
пільних стосунків, що мають бути втілені в загальній системі пове-
дінки усіх членів суспільства. Отже, артикуляція суспільних інте-
ресів актуалізує проблему суб’єктивізації законотворчих ініціатив. 

У структурі політичної комунікації власне соціальні автори 
законотворчих ініціатив перебувають у сталій залежності від 
повноважень конституціональних суб’єктів законодавчої іні-
ціативи. У цьому, власне, і полягає специфіка перетворення соці-
ального законотворення на етап професійного законодавчого про-
цесу. За адаптації особливостей цього процесу до діалогічної сис-
теми комунікації ми, по-перше, починні враховувати чисельність 
джерел, що мають право на створення повідомлень, а по-друге, 
мати на увазі, що в ієрархічній комунікації існує постійна потреба 
в інформаційному збагаченні цих джерел. Таким чином, система-
тизація законотворчих ініціатив суспільства структурується на 
рівні суб’єктів законодавчої ініціативи, які, на відміну від со-
ціальних комунікаторів громадських ініціатив, виступають учасни-
ками правовідносин. Суб’єкти права законодавчої ініціативи пере-
бувають у прямому зв’язку з парламентом, який, себто зв’язок, 
виявляється у двох напрямах. По-перше, через суб’єктів права 
законодавчої ініціативи забезпечується можливість своєчасно 
отримати законопроекти, підготовлені зацікавленими сторонами у 
правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин. По-
друге, суб’єкти права законодавчої ініціативи забезпечують мож-
ливість координації та погодження в законодавчому масиві різних 
суспільних інтересів, до певної міри унеможливлюючи таким 
чином виникнення підвалин для соціального конфлікту. Діалогова 
модель комунікації між парламентом і суб’єктами права законо-
давчої ініціативи зумовлена передовсім представницьким харак-
тером самої Верховної Ради України. Депутати, що представляють 
народ як безпосередньо, так і через комітети і тимчасові комісії 
парламенту, повинні віддзеркалювати інтереси та волю народу в 
різних сферах державного і суспільного життя. Зокрема, відпо-
відно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України, 
здійснюючи законопроектні функції, комітети зобов’язані вивчати 
громадську думку, розглядати звернення громадян, будь-які 
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пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законо-
давчих актів [15]. 

Нині в Україні залишається гострим питання про відповід-
ність суб’єктів законодавчої ініціативи принципу поділу державної 
влади, актуалізувалася проблема стримування відомчих інтересів і 
підвищення якості законопроектних робіт. Природно, це не 
означає, що визначене нині чинною Конституцією України коло 
cуб’єктів законодавчої ініціативи, якими є Президент України, н-
ародні депутати, Кабінет Міністрів України та Національний банк 
України, залишається вичерпним і не може бути зміненим у 
процесі еволюції політичного режиму в Україні. 

На нашу думку, процеси демократизації всіх сфер життя 
суспільства, які мають неоднозначний характер після президент-
ських виборів 2010 року та відновлення дії Конституції 1996 року в 
Україні, вимагають комплексного розв’язання питання трансфор-
мації народних ініціатив як комунікаційного джерела законо-
творення до статусу офіційно врегульованого суб’єкта законодав-
чих ініціатив. Настав час перейти від декларацій актуальності залу-
чення громадян до реальних процесів законотворення, до виз-
начення механізмів такого волевиявлення. Якщо в Литві, примі-
ром, законопроекти подаються до парламенту не лише депутатами, 
президентом і урядом, а також 50 тис. громадян, що мають право 
голосу [16], то в Україні можливість залучення громадян до цього 
процесу все ще перебуває у площині теоретичних дискусій та 
нереалізованих пропозицій.  

Констатацією того факту, що до рангу суб’єкта права законо-
давчої ініціативи в Україні досі не включений власне народ, наше 
суспільство має проблеми, а можливо, навіть потерпає від кількіс-
ного перегину суб’єктності законодавчої ініціативи в бік виконав-
чої влади. В умовах організації державної влади на основі прин-
ципу поділу влади такий стан справ не відповідає забезпеченню 
всебічних гарантій зосередження законодавчої влади в парламенті. 
Це питання до певної міри актуалізує й той факт, що у багатьох 
зарубіжних державах інституції виконавчої влади або зовсім не 
наділені правом законодавчої ініціативи, або представлені лише 
одним суб’єктом. Наприклад, у США та Великій Британії згаданим 
суб’єктом права законодавчої ініціативи є депутати, що, в свою 
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чергу, не означає позбавлення виконавчої влади можливості брати 
участь у законодавчій діяльності. У США президент у своїх що-
річних посланнях Конгресу викладає певні положення, програми 
законодавчої діяльності, а необхідні законопроекти адміністрація 
вносить через відповідних конгресменів. Однак ані президент, ані 
уряд правом законодавчої ініціативи не наділені. Збільшення ана-
логічних прикладів на рівні порівняльного аналізу доводить 
перспективу доцільності та раціональності звуження кола суб’єктів 
права законодавчої ініціативи в Україні за рахунок інституцій 
виконавчої влади. Можливо, це стане одним із резервів активізації 
пошуку соціальних ініціатив, які нині не мають належного інфор-
маційного потенціалу порівняно з комунікативними можливостями 
виконавчої влади.  

Доцільно прислухатися до запитань, сформульованих у заз-
наченому контексті В. Сіренком: «А якщо законодавча (більшість) 
і виконавча (уряд) влади зосереджені в одних президентських ру-
ках, то де тут місце для стримувань та противаг?» А далі – вис-
новок: «Така тотальна концентрація влади... іменується в консти-
туційному праві як авторитарний режим чи диктатура» [17]. 

На такому тлі неоднозначним видається прийняття Верхов-
ною Радою України у листопаді 2012 року Закону України «Про 
всеукраїнський референдум». У зв’язку з цим, постає питання про 
межі та доцільність визначення предмета референдумів, порівняно 
з компетенцією парламентської практики законотворення. Як ві-
домо, предмети всеукраїнського референдуму мають на меті зат-
вердження окремих положень Конституції та внесення до Основного 
закону змін і доповнень; прийняття, зміну чи скасування законів 
України та їхніх окремих положень; прийняття рішень, які визна-
чають основний зміст Конституції України, законів України та інших 
правових актів; реалізацію права українського народу на само-
визначення та входження України до державних федеративних і 
конфедеративних утворень, а також зміну території України. По суті, 
доволі представницький масив референдумної компетенції може бути 
індикатором визначення демократичності держави так само, як і 
пропорційним віддзеркаленням зворотного результату — адже дорога 
до пекла, як відомо, викладена доброчинними справами.  
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Історія відає чимало прикладів перетворення демократичних 
держав на тоталітарні режими саме через механізм народного воле-
виявлення у формі референдумів. Сумнозвісні результати пле-
бісцитів 1930-х років з питання виходу Німеччини з Ліги Націй та 
про передачу канцлеру функцій президента Німеччини будемо вва-
жати фактами вичерпно красномовними, а з огляду на невтішну 
асоціативність референдумної практики в окремих країнах СНД – 
ще й достатніми [18]. 

Проте в арсеналі аргументацій на користь референдумів з 
боку зацікавлених суб’єктів у структурі політичної системи пе-
рехідного періоду від авторитарної моделі до демократичної 
правової соціальної держави переважаючою є теза про необ-
хідність прискорення законодавчого процесу за допомогою про-
цедур прямого волевиявлення.  

Сам факт актуалізації потреби зазначеного законотворення до 
певної міри є свідченням недостатньої ефективності парламент-
ського законодавчого процесу в забезпеченні державного управ-
ління суспільством і спонукає до думки про тенденції щодо зву-
ження суспільної ролі парламентаризму, активізацією процесів, 
спрямованих на обмеження демократичних процедур на противагу 
єдиному законодавчому та представницькому органу держави. З 
урахуванням того, що організація та діяльність урядових структур 
істотно відрізняються від парламентської практики, неважко уявити, 
наскільки відмінними від процесуальних вимог до вироблення 
законів стануть позапарламентські форми законотворення, в яких 
переважатиме й домінуватиме апеляція й до політичної волі та до 
почуття права безпосередньо народу як джерела влади. Вочевидь, 
що за таких умов злободенною стає й проблема реформування 
судової влади, яку окреслив Президент України В. Янукович [19]. 

Очевидно, що без залучення соціальної складової в частині 
оцінки діяльності системи правосуддя неможливо забезпечити, 
власне, без підвищення публічної сфери у прийнятті судових рі-
шень, а головне – їхнього виконання, передовсім коли йдеться про 
захист прав і основних свобод громадянина. У зв’язку з цим, має 
рацію М. Чугуєвська: «Однак очевидним є факт, що будь-яке 
рішення (навіть Європейського суду з прав людини), винесене на 
користь заявника, не має практичного значення, якщо відсутній 
реальний механізм його виконання» [20]. 



                       РОЗДІЛ II  Двадцять років незалежності України 

 
57 

Вочевидь, що реалізація таких політичних категорій у галузі 
законотворення, як політична воля і почуття права, залежатиме від 
співвідношення сил елітарних і соціогуманітарних мотивацій у 
вищих ешалонах влади. Проте в будь-яких варіаціях, навіть у мак-
симально сприятливих для діалогічних відносин парламенту із 
виборцями, вирішальний вплив на матеріалізацію соціальної пот-
реби у формах правової обізнаності матимуть інститути грома-
дянського суспільства. Адже саме «третій сектор» має відмінні від 
влади комунікативні важелі впливу на громадянську свідомість. А 
рівень її зростання стане показовим під час наступних виборів.  

 
2.2. Україна в контексті основних комунікацій дер-

жавотворення (або яку державу ми будуємо) 
 

Інформаційне суспільство сьогоднішньої доби актуалізує проб-
лему адаптації людини до сучасних форматів операційно-функ-
ціонального механізму усіх комунікативних систем, які вже стали 
гармонійною складовою інтелектуальної еволюції суспільства на 
шляху державотворення. Те, що ми називаємо новітніми техноло-
гіями в інформаційній сфері, стає помітною рушійною силою у галузі 
формування уявлень, а згодом і знань у такій важливій галузі 
людського буття як суспільно-політичні відносини в Україні.  

Дійсно, історія розпадається на окремі сюжети, соціум інди-
відуалізується. Цей процес відбувається у контексті комуніка-
тивного суспільства, що глобалізується. Тому наш громадянин 
самоідентифікується вже не в конкретному моменті на шкалі істо-
ричного часу, а в усьому соціокультурному просторі», – як заз-
начають В. Смолій та Ю. Левенець [21]. Природно, що для ресур-
сів історичної хронології наш двадцятирічний досвід державо-
творення може розглядатися переважно в контексті історичних 
аналогій за допомогою методу порівняльного аналізу, оскільки сам 
перебіг подій у політичному житті сучасної України набув ознак 
формації, котра формує прийнятну геополітичну сферу державо-
творення, вмотивовані напрями політики, зокрема соціально-
економічної, а головне – має на меті соціально-психологічну 
мотивацію громадян України.  

На даному історичному етапі мусимо визнати, що в кращому 
разі така перспектива очікує нас у недалекому майбутньому. Проте 
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це – в майбутньому. Для цього передусім важливо усвідомити 
надумані (штучні) та реальні (життєздатні) засади української 
державності, а точніше – комунікацію процесу державотворення. 
Потреба аналізу та систематизації політичних складових україн-
ської державності та становлення сучасної політичної нації стала 
вже настільки злободенною, що практично будь-який виступ сер-
йозних аналітиків чи державних діячів порушує відповідне коло 
проблем. Водночас той відрив чи, можливо, повільне подолання 
інформаційно-аналітичних прогалин між теорією державотво-
рення, історичним досвідом і сучасною практикою призвів до того, 
що рекомендації політичної науки в цьому напрямі залишилися 
академічно-теоретичною категорією. 

Це в свою чергу призводить до зберігання старих та утво-
рення нових складних перешкод на шляху державотворення Ук-
раїни. Прикладом неадекватного сприйняття теоретичних напра-
цювань за останні кілька років стало доволі поширене вико-
ристання терміну «національна безпека», який часто-густо недо-
речно почав з’являтися і в аналітичних довідках, і в нормативних 
документах. Значення цього терміну залишається у переважних 
випадках настільки розпливчастим, що не дозволяє доводити його 
до прогнозних оцінок чи практичних рекомендацій. Водночас, як 
з’ясувалося, це свого часу аж ніяк не заважало вищим державним 
посадовцям України «помаранчевої» доби звинувачувати, причому 
в ганебно-публічних формах, одне одного у «зраді держави та 
загрозі національній безпеці». Також актуальною залишається 
проблема чіткої артикуляції поняття «політична нація», без якого 
будь-яка політична теорія державотворення стає вразливою та 
втрачає прогностичну перспективу. Спроба заміни терміну «нація» 
спрощеним трактуванням поняття «етнос» чи ототожнити проб-
лему формування політичної нації з функціональними проблемами 
громадянського суспільства суттєво зменшує можливості творчого 
пошуку та призводить до використання догматичної теорії дер-
жавного будівництва. Має рацію О. Дергачов, чиї слова, на нашу 
думку, повністю кореспондуються із потребами еволюціонування 
державотворчої теорії: «Прагнення до демократичного націо-
нального консенсусу не може мати нічого спільного з уніфікацією, 
обмеженням політичного та культурного плюралізму. Навпаки, 
міцний консенсус можливий лише на основі гармонійної взаємодії 
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різних сил і течій, балансу того спільного, що їх поєднує і ста-
новить основу загальнонаціонального, державного і особистого, 
що відображає специфічні інтереси окремих верств громадян. Така 
складна соціально-політична конструкція в Україні поки що не 
може бути створена» [22]. 

А, власне, на якій підставі зроблено такий невтішний для 
перспектив українського державотворення висновок? Вбачається 
доречним з-поміж численних «пояснень» виокремити принаймні 
три, можливо навіть до повної міри знакові обставини чи причини 
уповільненої ходи української формації. Перша, відома до ба-
нальностей, проте кон’юнктурно затерта. Це те, що ми охоче на-
зиваємо українською ментальністю та охоче перекладаємо на неї 
наші історичні негаразди. На нашу думку, ця обставина все ж таки 
значною мірою є категорією емоційною. 

 У зв’язку із цим мусимо згадати експресивні слова видат-
ного українця С. Єфремова до своїх братів: «Така нація» – тільки й 
лишається проказати улюблені слова Є. Чикаленка… Так, не до-
росли ми ще до того, щоб шанувати і берегти свої установи» [23]. 
Ясно, що готовність до самокритики це не ознака слабкості, а нав-
паки й передовсім – сила та здатність до адекватних оцінок 
конкретно-історичної ситуації. Проте й узагальнення тут ви-
даються художньо-образними, доволі умовними. Проте й питання, 
звичайно, залишаються. Вони мають свої відповіді, пояснення, що 
розкривають суть відповідних дискусій. Друга причина ни-
нішнього державотворчого роздоріжжя полягає в геополітичному 
розташуванні українських земель. Багато в чому сакральний шлях 
«із варягів у греки» заклав історичні підвалини різноманітних мо-
дифікацій політичного устрою на українських теренах – їх перелік 
є в будь-якому підручнику з історії України. І в цьому випадку 
кількість владарювань в Україні залишила у спадок якісну 
невизначеність, державотворчу імпровізацію, ідеологічні супереч-
ності та запозичені, привнесені ментальності, що часом мають 
конфліктний характер. 

На сьогодні ця проблема сфокусована на сході та заході. 
Відповідаючи на питання, що на даний момент заважає розвитку 
співробітництва між Україною та Російською Федерацією, М. По-
пович зауважив, що «цьому заважає позиція РФ, оскільки позиція 
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РФ полягає в тому, що вона розглядає Україну як сферу свого 
впливу…Доти, доки така позиція домінуватиме в стратегії Ро-
сійської Федерації, звичайно, будуть можливі різні зіткнення» [24]. 

Звичайно, що такі оцінки непоодинокі, вони мають своїх при-
хильників та однодумців. Проте це ускладнює правомірність, а го-
ловне – перспективи руху України в напрямі, що дістав назву євро-
інтеграції. Але чи є такі перспективи реальними? 

Що нині відбувається в ЄС: «Заговорити проблему не 
вдасться. Борги – то залишаються. А разом із ними увесь набір 
трагічної ситуації в країні – неконкурентна економіка, відсутність 
реальних реформ, непомірно роздмуханий держапарат. Але го-
ловне – корумпована політична еліта» [25].  

Звичайно, йдеться не про Україну. Адже вона не входить до 
Європейського економічного співтовариства. Такий діагноз пос-
тавлений Греції. А чи є ще якась принципова різниця між такими 
країнами? І чи потрібна ще одна подібна Греція ЄС? Відповідь, 
гадаю, однозначна. Можливо, сама доля окреслює для України ста-
тус позаблокової держави. Гадаємо, що в плані визначення опти-
мальної моделі державотворчого розвитку це краще, аніж будь-які 
пристосування, що неминучі і в разі інтеграційних процесів. 

Отже, коли обговорювати проблему блоковості – позаблоко-
вості, як суто теоретичну, не беручи до уваги весь спектр суміжних 
із нею питань, зокрема, стан міжнародної ситуації, тенденції її 
розвитку, історичний досвід країни тощо, то з огляду на імпера-
тиви новітньої доби з характерним для неї акцентом на відмову від 
ліній поділу європейського та світового простору, партнерство, ко-
оперативність, позаблоковість виглядатиме, мабуть, привабливіше. 
Так вважає Л. Губерський, який водночас підкреслює, що еле-
ментарно простого й однозначного рішення проблеми блоковості – 
позаблоковості для сучасної України не передбачає [26].  

Водночас для перспектив створення сприятливих умов для 
реалізації та наповнення актуальним змістом каналів звичаєво-тра-
диційної комунікації, Україна має дистанціюватися від зовнішніх 
впливів настільки, наскільки їй це необхідно для відновлення 
самодостатньої та національно свідомої еліти, котра матиме свої 
цінності, що кореспондуватимуться із інтересами держави. Адже 
сьогодні наші елітарні прошарки заангажовані різновекторністю 
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настільки, що їхнє політичне мовлення дедалі частіше погли-
нається неукраїнською артикуляцією. На сьогодні нашій державі 
необхідне самозастереження, своєрідне занурення в сакрально-
асоціативні підвалини історії нашої держави та формування ін-

формаційного ресурсу національної пам’яті. 
У зв’язку із цим, необхідно відрізняти уявлення про групове 

минуле від групових уявлень про минуле, що складатимуть теза-
урус історичної пам’яті.  

Під груповим минулим ми розуміємо події чи соціальні дії, в 
яких брали участь члени певної групи. Сюди ж належать події, що 
безпосередньо вплинули на становище групи та її членів. Також 
групове минуле є важливим елементом групової ідентифікації. 
Водночас тенденція до еволюції групового минулого, яку ми нази-
ваємо групові уявлення про минуле, демонструє відмінну якість у 
формуванні національної пам’яті. Йдеться про результати оці-
нювання, що виникають у процесі порівняння минулого різних груп, 
які випливають із групового уявлення однієї групи про іншу. Більше 
того, таке групове уявлення про минуле може структуруватися за 
ціннісними орієнтаціями людей різних національностей, чиї погляди 
на ті чи інші явища і процеси, у тому числі із минулого, частково 
співпадають чи збігаються повністю. Отже, мова йде про існування 
такого бачення, яке може бути покладене в основу визначення 
сутності національної пам’яті в широкому розумінні. У зв’язку із 
цим заслуговує на увагу думка Л. Дробижевої, яка зазначає, що «в 
сучасних умовах уніфікації етнічних культур поряд із неухильним 
скороченням етнодиференційованих ознак зростає роль спільності 
історичної долі як символу єдності народу» [27].  

Українські перспективи становлення громадянського сус-
пільства мають стати відчутнішими у разі структуризації на-
ціональної пам’яті саме у форматі досвіду ідентифікації народу, як 
політичної нації. Якщо «історію» ми використовуємо для визна-
чення професійного наукового знання про минуле, то «націо-
нальною пам’яттю» ми називаємо масове знання про минулу со-
ціальну реальність та уявлення. Така пам’ять охоплює особистий, 
побутовий, подієвий досвід тощо, а також елементи професійного 
філософського, релігійного, ідеологічного та суспільно-наукового 
знання. Це пояснюється тим, що в системі формування історичних 
знань, яким власне та оперує історична пам’ять, функціонує 
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механізм структурного перетворення носіїв подій, переважно вер-
бальних, у комунікативній послідовності від «фактів подій» до 
«фактів знань». Різниця між ними полягає у тому, що перша група 
є породженням індивідуальної (біографічної), колективної (націо-
нальної) пам’яті, що живить історичну науку, остання відповідним 
чином документує, оцінює, інтерпретує, класифікує факти-події, 
перетворюючи їх таким чином на факти-знання, і вводить їх до 
широкого інформаційного простору та наукового обігу.  

На думку М. Соколової, історична пам’ять та історія пере-
бувають ледь не в антонімічних категоріях. Вивчення історії спря-
моване на найбільш точне (об’єктивне) уявлення минулого, часто 
на міждисциплінарному рівні ефективної методики. Натомість, 
усна традиція передачі інформації про минуле міфологічна. Вона 
характеризується тим, що пам’ять зберігає та відтворює відомості 
про минуле на підставі уявлення, що породжене почуттями, вик-
ликаними сьогоденням. Адже спогади про минуле, як відомо, 
часто-густо матеріалізуються через призму сьогодення [28].  

У концентрованому форматі достатньо аргументованим вба-
чається класифікатор визначення понять, що його подає Л. Репіна: 
«Історична пам’ять розуміється як колективна пам’ять (у тій мірі, в 
якій вона вписується в історичну свідомість групи) чи як соціальна 
пам'ять (в тій мірі, в якій вона вписується в історичну свідомість 
суспільства), а в цілому як сукупність донаукових, наукових, квазі-
наукових знань і масових уявлень про загальне минуле» [29].  

Водночас сам індивід наполегливіше просуває складові влас-
ної біографічної історії до загальнонаціональної пам’яті. На цьому 
тлі показовими є видавничі проекти типу «Хто є хто в Україні», 
«Відомі історики, юристи», «економісти», «журналісти» тощо. У 
цьому випадку ми не розглядаємо коефіцієнти корисної дії подіб-
них біографічних видань для збагачення державотворчих процесів 
України. Він зрозумілий. З іншого боку, така тенденція свідчить 
про психологічну потребу конкретної особи стати безпосереднім 
фігурантом комунікативних дій у формуванні колективної пам’яті. 
Водночас підвищена увага до історії життя індивіда з боку сус-
пільства впливає на його уявлення про власне минуле. За таких умов 
він краще пам’ятає події свого життя та намагається порівнювати 
й аналізувати інформацію, що опрацьовується в суспільстві. 
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Процес формування уявлень про минуле на основі особистого 
досвіду є предметом досліджень також й соціальних психологів. 
Зокрема, А. Баддлі запропонував поділ біографічної пам’яті на 
процедурну, епізодичну та семантичну [30].  

Процедурна пам’ять – початкова форма пам’яті, в якій 
зберігаються зв’язки між стимулами та відповідними реакціями. 
Епізодична пам’ять містить інформацію про події, що розгор-
таються в часі, та про зв’язок між цими подіями. Семантична 
пам'ять – систематизоване знання суб’єкта про вербальні символи, 
якими закодовані певні події. У цьому плані виокремлюється таке 
явище як «історізація» біографічної пам’яті. Цей процес вимальо-
вується у двох формах. По-перше, надання індивідом соціальної 
значущості автобіографічним подіям свого життя. По-друге, поєд-
нання індивідуальної біографії з історично важливими подіями 
держави. У цьому плані доволі показовими є досить зухвалі 
спогади, пов’язані з відзначенням двадцятиріччя державної неза-
лежності України. Гіперболізація індивідуальної пам’яті в кон-
тексті історичної може концентруватися на тлі окремих, вирі-
шальних історичних подій і набувати деформованих рис. Дефор-
мованість зазначеної характеристики у цьому випадку не містить 
жодних мінорностей. Це явище є природним, оскільки віддзеркалює 
процес подолання дефіцітарних рефлексій, котрі є дискомфортними 
для становлення історичної складової національної пам’яті. У цьому 
контексті доречним вбачається з’ясування сутності такого явища як 
«національна гордість». Вона має бути персоніфікована як істо-
ричними постатями, так і проілюстрована історичними подіями. Як 
перші складові цього процесу, так і другі неминуче потрапляють в 
систему конфлікту інтерпретацій. Рівень цього конфлікту, його 
антагоністичність індивідуальна та залежить від багатьох факторів: 
етнічних, релігійних, особистих (освітніх, вікових тощо), а також 
може бути результатом політичної експлуатації історичної пам’яті, 
що ми бачимо під час виборів в Україні. 

Важливо зазначити, що власне українська національна пам'ять 
сучасного періоду суттєво гармонізована власною історією. Із небуття 
радянської історіографії виплили події, пов’язані із національними 
трагедіями: репресії, голодомори, цензурована правда та розстріляне 
відродження. На такому тлі доволі чітко вимальовуються тенденції до 
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персоніфікації зазначених процесів, оскільки обсяг історичної пам’яті 
структурується пропорційно-протилежними ширмами інформації для 
порівняння та оцінки. У зв’язку з цим активізувалися соціологи, які 
пропонують громадянам взяти учать у різноманітних обговореннях з 
метою оцінки конкретних історичних персоналій. Такі підходи до 
певної міри кореспондуються із тенденцією до подолання «білих 
плям» в історії. Проте усунення інформаційних лакун власне в 
національній пам’яті має інший характер – він не тільки не тотожний 
інтенсивним інформаційним процесам, а може мати зворотний ефект.  

Це залежить від джерел, асоціативних особливостей пам’яті, 
від природних чинників несприйняття інформації через фахову 
непідготовленість тощо. Рівень врахування цих обставин дослідни-
ками переважно залишається невисокий. Так само доволі умовною 
є довіра до численних соціологічних опитувань, з метою визна-
чення ставлення реципієнтів до конкретних носіїв – суб’єктів істо-
ричної пам’яті. І проблема полягає навіть не у втаємниченості фор-
мально-статичних процедур, до яких можуть вдаватися соціологи-
дослідники: композиція, опитування, рівень генеральної сукуп-
ності, критерії репрезентативності вибірки, експертні оцінки тощо. 
Ми вже звикли до категоричних і спрощених висновків щодо став-
лення українців до історичної персоналістики. Через це перспек-
тиви гармонізації образу національної гордості перебувають у пло-
щині перетворення цілісних комунікативних сполук на гармонійні 
складові, коли моделювання узагальнених постатей, що є гордістю 
держави, здійснюється шляхом поєднання та подальшої сак-
ралізації їх найкращих рис. Має рацію В. Солдатенко, який пише: 
«Якщо ж мова заходить про осягнення живого й творчого шляху 
непересічних особистостей, коли історія сплела їхні біографії, їхню 
діяльність у тугий вузол, заплутавши непрості, іноді вкрай нерівні 
стосунки, привівши в антагоністичні зіткнення характери, таланти, 
світоглядні й моральні орієнтації, дати ясні, чіткі, «прозорі» оцін-
ки, котрі б задовольняли відразу всі «смаки», просто неможливо, 
нереально» [31]. У зазначеному контексті актуалізується питання 
про пошук джерел створення оптимальної моделі національної 
гордості українців. Передовсім найприйнятнішими вбачаються 
події з низьким рівнем агресії.  
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Звичайно, прагматична орієнтація національно-державниць-
кої історіографії визначає специфічні риси конкретного типу ідео-
логізованої історії, впливає на відбір діючих осіб (історичних акто-
рів), історичних подій та їх періодизацію. Зрозуміло, головними 
«героями» національно-державницької історії стають особи, котрі 
сприяли становленню та зміцненню державності, є символами її 
досягнень. При такому підході головними історичними персо-
наліями стають передовсім державні та політичні керманичі, діячі 
науки та культури, а також «народні герої». Так само вирішується 
доля подій. До основних об’єктів потрапляють ті, що відбивають 
важливі етапи становлення державності (боротьба за незалежність, 
національна революція тощо). За такою вибірковістю втрачається 
неперервність подій. У результаті цього виклад історії мовою 
національної пам’яті призводить до відомої «гри з часом»: 
хронологічні прогалини, пролонгація часу чи його стиснення. 
Таким чином, історія редагується сюжетами національної пам’яті 
за умови, звичайно, відповідного інформаційного супроводу та 
забезпечення з боку пануючого та зацікавленого суб’єкта ідеоло-
гічної комунікації. Зрозуміло, зазначену тезу не варто ото-
тожнювати із класичними історичними дослідженнями за фаховою 
спеціалізацією, що обумовлена законами аргументативної періоди-
зації. Йдеться про інше: регуляторна вибірковість, апеляція до сю-
жетів історичної пам’яті за межами хрестоматійного контексту − 
поширена практика діяльності як історичних альтернативщиків, 
так і замовників оціночних категорій у форматі політичної доціль-
ності. У цій ситуації на перше місце виходить владний чи навколо 
владний механізм формування суспільної думки. Звичайно, що 
навіть за умов ефективного функціонування інститутів грома-
дянського суспільства домінуючий суб’єкт політичної комунікації 
чинить політичний вплив на форматування та формування істо-
ричної пам’яті, що вже є засобом державної політики. Ця обста-
вина залишає за відповідними функціонерами право вибору на те, 
що ми називаємо векторністю політики пам’яті. У цьому контексті 
симптоматичним вбачається спостереження А. Дюкова: «Спроби 
переводити історичні події у контекст фінансових та тери-
торіальних претензій до сусідів абсолютно не припустимо так 
само, як і неприпустимо використання трагічних сторінок історії 
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для розпалювання міждержавної та міжнаціональної ворожнечі. І 
для того, щоб такого не сталося, окрім політики пам’яті має бути й 
політика забуття» [32] . На концепті «політика забуття», як її фор-
мує автор цитати, варто зупинитися докладніше. Звичайно, явища 
історичної амнезії характерні для національної пам’яті. Проте важ-
ливо розкрити та пояснити внутрішні психологічні чинники та 
визначальні, навіть на рівні підсвідомості, мотивації такого за-
буття. Можливо, витоки історичної амнезії у зазначеному контек-
сті варто розглянути у двох напрямах. Перший: загальнонаціональ-
ний чи, скажімо, природні причини згасання національної пам’яті, 
властиві всім народам. Другий − характерний для України процес 
формування національної пам’яті з урахуванням зазначених вище 
процесів утворення подієвих лакун. 

 Почасти можна погодитися із теоретичними постулатами 
відомих фахівців, котрі адаптують концепти психоаналізу до 
пояснення зазначених вище явищ з огляду на сумісність оціночних 
категорій окремого та загального в плані вивчення історичної 
амнезії. У цьому контексті діагностичним є твердження З. Фрейда, 
який припустив, що люди схильні відмовлятися від спогадів, 
пов’язаних із негативними емоціями, активно стримуючи потен-
ційно загрозливі спогади» [33]. Щоправда, сучасний період історії 
України доводить правомірність актуалізації тези про відновлення 
в національній пам’яті тем забутих сюжетів, що «замовчувалися». 
Як відомо, час лікує. А чи є це твердження справедливим для заго-
єння ран, від яких потерпає сучасна історична свідомість? Воче-
видь, що забуття у цьому випадку не містить терапевтичних влас-
тивостей щодо них. Проте й спекулятивні гіперболізації трагічних 
подій в контексті політичної кон’юктури є не лише неефек-
тивними, а й до певної міри аморальними. У цьому контексті до-
речною вбачається думка Ф. Рудича: «Коли ж політична боротьба 
сприймається як зіткнення добра і зла, коли партія-переможниця 
прагне розпочати національну історію з «чистого аркуша», пе-
регравши її, а переможені чекають свого часу, щоб повернути рух 
історії у зворотному напрямі, така протидія … не може вважатися 
конструктивною» [34]. Відомо, що політична історія України 
насичена прикладами трагічних протистоянь та інтервенцій, часто-
густо оперує антагоністичними категоріями. І чим гострішими 
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стають конфлікти інтерпретацій, тим наочнішою окреслюється 
проблема їх локалізації. Використання понять «примирення», 
«злагоди», «розуміння» та інших варіацій вербального миро-
творчого дискурсу незважаючи на всю наполегливість їхнього по-
ширення в інформаційному просторі сприймаються ціннісними 
підвалинами національної пам’яті хіба що в декларативній тональ-
ності. І чим активніше вони поширюються, тим гострішими стають 
зворотні рефлексії.  

Безперечно, що унеможливлення рефлекторних станів не ба-
жано розглядати в контексті сумнозвісного цензурування сюжетів 
національної пам’яті. Доцільнішим вбачається форматування ба-
лансу ціннісних категорій. Приміром, Т. Філінчук, моделює трьох-
сотрічну «хронологію минувшини духовного та фізичного нищен-
ня українського народу». У дцьому випадку кореляція кількості 
фактів у значному за часовим обсягом періоді може вважатися 
особливою, такою, що не поглинається законом достатньої під-
стави, що є хрестоматійною основою для переконливих висновків. 
Водночас не можна не врахувати потреби національної пам’яті у 
симетричному змісті – людина в кінцевому рахунку однаково 
втомлюється як від перемог, так і від поразок. І у відповідний 
спосіб утворює належний баланс, заповнюючи психологічні 
лакуни історичною міфологією. Цього вимагають закони гармонії, 
які забезпечують життєдіяльність нації. Аналізуючи тенденції 
відновлення структур національної пам’яті варто визнати, що 
загальний процес звернення до минулого виявляє себе в очікуванні 
ще не висловлених, проте реально існуючих у природі людського 
буття настроїв, відчуттів. Як зазначає О. Копиленко, «щоб упев-
нено крокувати у майбутнє, необхідно все-таки визначитися з 
нашим непередбачуваним минулим. Звичайно, вкрай цікаво знати, 
чи був насправді стародавній Київ центром «великого арійського 
пасма» або чи існувало міфічне золото Полуботка, проте з погляду 
реального «народногосподарського» ефекту найважливіше розібра-
тися з тим, що майже кожен з нас носить у своїй пам’яті …» [35]. 
У зв’язку з цим виникає питання про можливі варіації матеріаліза-
ції фреймів, що зберігаються в пам’яті. Відомо: переважна біль-
шість таких фреймів історично пов’язана із реально існуючими 
об’єктами, що відіграють роль комунікаторів асоціацій, мате-
ріалізації спогадів тощо. 
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Таким чином, вимальовується зміст подальшої роботи над 
формуванням основи правової комунікації – третьої неодмінної 
умови державотворення. Звичаєве право заклало традиції нор-
мотворення. Саме право є спільним знаменником, а також рушій-
ною силою влади: законодавчої, виконавчої та судової. Кому-
нікативний контроль та захист права одночасно відображає філо-
софію дій преси як четвертої гілки влади. Виголошене у хресто-
матійних «Законах» правило загальної істини пророчить неминучу 
загибель тієї держави, де закон не має сили та перебуває під будь-
якою владою. Там, де закон – господар над господарями, де вони 
його раби, мають бути усі блага, що може дарувати таким дер-
жавам Бог» [36]. 

У сучасному суспільстві закон ототожнюється із благом. 
Інструментарій відновлення недосконалості суспільства та держа-
ви покладається на систему законодавства, яка створюється не 
народом, як джерелом влади, а опосередковано, через представ-
ницькі інституції. 

Таким чином, органічна держава підміняється інструменталь-
но-фіктивною формацією, де соціальні ієрархії підміняються пра-
вовими і починає панувати бюрократія, котра захищена прийнятими 
та довільно інтерпретованими законами та системою пропаганди. 
Саме тому, коли більшість політичних партій заявляє про своє 
бажання внести чергові зміни до Основного Закону, стають 
зрозумілими витоки неспортивної боротьби на правовому полі [37].  

Скажімо, вкотре Україна повинна жити в міжконституцій-
ному просторі. Адже визнання Конституційним Судом України 
процедури внесення змін до Конституції України (процедура – гру-
день 2004, рішення КС – вересень 2010) такою, що суперечить 
Основному закону, дало підстави стверджувати про відновлення 
дії Конституції України, прийнятої 1996 року. Проте чи є в прак-
тиці правотворчої діяльності поняття «відновлення дії закону», тим 
більше, коли таке відновлення не здійснюється законодавцем? Має 
рацію О. Теплюк, який пише: «Очевидно, в такому разі вказівка 
органу конституційної юрисдикції стосовно того, що повинна 
діяти норма в редакції, яка існувала до внесення змін, є втручанням 
у компетенцію законодавчого органу, котрий самостійно має вирі-
шити, яка саме редакція норми закону повинна діяти після того, як 
втратили чинність внесені ним зміни до цієї норми» [38].  
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У цьому контексті доречним є приклад застосування на прак-
тиці принципу «дозволено все, що не заборонено законом». З одно-
го боку, цей принцип спрощується, з нього формується поширена 
формула «дозволено все, що не заборонено», яка відкидає одвічні 
істини про те, що не закон має всеохоплюючу силу заборони, а 
система суспільної моралі має ненаписані межі людського буття. З 
іншого боку, вищезазначена примітивна формула безкарності 
починає поширюватися і в апараті управління, котрий також нахо-
дить для себе «незаборонені зони» та чинить наругу над сус-
пільством. За таких умов правова складова українського державо-
творення не може бути продуктивною. Щоправда в суперечливих 
процесах вибіркового правосуддя, як це не дивно, може з’явитися 
шанс на надання праву статусу реальної державотворчої сили. Має 
рацію В. Каспрук: «Власне, йдеться не лише про суд над Леонідом 
Кучмою…Йдеться про осудження всієї системи такої вла-
ди…Очевидно, що після «чорного десятиліття кучмізму» мільйони 
людей, «перемелені» морально і психологічно, вже не піддаються 
соціальній реалізації» [39]. 

До певної міри можна погодитись з автором цитати щодо 
руйнівної системи суспільних відносин, закладеної «кучмізмом», 
для процесів цивілізаційного державотворення в Україні. У цьому 
контексті симптоматичною вбачається думка П. Розенка, який 
констатує: «Парадокс, уряд рапортує про рекордно низькі показ-
ники інфляції, а дев’ять з десяти українців кажуть про проти-
лежний стан справ» [40].  

Отже, йдеться про усталену складову комунікативних дефор-
мацій між державною владою та суспільством. Різне бачення й 
розуміння однакових соціально-економічних явищ й процесів 
утворює інформаційний хаос, у якому панує диференційоване пра-
во, котре в кінцевому результаті призводить до зухвалого цинізму 
безкарності «мажорів» та відповідного соціального обурення та 
найближчої перспективи протестної агресії. Щоправда порівняль-
ний аналіз різновекторних рефлексій у правовому полі України 
дозволяє зробити прогноз щодо позитивних тенденцій в бік утво-
рення та еволюції прецидентного права на тлі зовні однозначних 
конструкцій у площині політичної боротьби. Йдеться, зокрема, про 
резонансну справу колишнього керівника уряду Ю. Тимошенко. 
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Ця історія має для України інші перспективи, відмінні від ситуації, 
коли «Європарламент та ряд інших міжнародних організацій 
вважають це політичним переслідуванням» [41].  

Справа в тім, що застосування норм кримінального законо-
давства до колишніх високопосадовців створює для України та її 
громадян вкрай необхідне розуміння невідворотності покарання та 
усвідомлення неминучості відповідальності. Важливо, що вик-
ладені концепти, на нашу думку, набули активного інфор-
маційного супроводу у політичній комунікації, зокрема у діалогіч-
них відносинах між владою, суспільством і політичною наукою.  

Таким чином зустрічний процес зближення теорії та практи-
ки українського державотворення має вимагати від науки засте-
режень для політика, а від політика – здатності визнавати неза-
лежні від його волі процесу, які потрібно поважати та враховувати. 
Отже, наука може дати практиці державотворення мову конструк-
тивної комунікації. У цьому, власне, полягає перспектива еволюції 
української держави. 

 

2.3. Державний суверенітет України: виклики та загрози 
 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у сучасному світі 
мають вплив і на еволюцію поняття «національно-державного 
суверенітету». Досвід свідчить про те, що суверенітет держави не є 
перешкодою не тільки для втручання у внутрішні справи інших 
держав, а й навіть для конституційних, і що, ще більш вразливо, 
для територіальних перетворень. Аналіз конституцій багатьох 
сучасних держав засвідчив наявність швидше декларації суве-
ренітету. Суверенітет виступає основою та ресурсом політичної 
влади й одним з найбільш загальних конституційних принципів. 
Натомість, проблема суверенітету залишається надзвичайно 
гострою, оскільки питання побудови національної держави, яка б 
володіла традиційними атрибутами і незмінними принципами 
суверенітету, стає проблематичною. У сучасному світі реальний 
суверенітет мають лише країни, які здатні захистити себе та свою 
територіальну цілісність. Зазначимо, що суверенітет розглядався як 
одна з невід’ємних ознак держави (Ж. Боден, Б. Манеліс, Д. Тепс, 
В. Корельський), як певний принцип суспільно-політичного життя 
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(П. Новгородцев, Й. Левін), як специфічна властивість держави 
(Г. Еллінек, В. Лазарєв) і як форма, яка дає життя державі (Ш. Луазо).  

Наявність у державі власної верховної влади виступає як реальне 
вираження її суверенітету. Ідея суверенітету державної влади роз-
глядається як історична, сучасна та перспективна, яка розширила 
межі пізнання у сфері державотворення, стала базовим ком-
понентом теорії державного суверенітету; тісно переплелася з ідея-
ми народного суверенітету, суверенітету нації, ідеєю державо-
творення та пов’язана з проблемою національної безпеки, глоба-
лізації та світового співтовариства. Власне, суверенітет є якісною 
характеристикою державної влади. Існує також нерозривний 
зв’язок державного суверенітету з інститутами верховної влади. 
Функції та повноваження верховної влади утворюють юридичний 
зміст суверенітету, які в сукупності можуть бути визначені як вик-
лючна компетенція держави.  

Упродовж кількох останніх століть досліджувалася проблема 
суверенітету. Водночас, є усі підстави стверджувати, що відсутнє, 
єдине, універсальне визначення цієї категорії. Тим більше, що за 
останні десятиліття відбулися суттєві зміни у її тлумаченні. З’яв-
ляються думки, які заперечують суверенітет як необхідну ознаку 
держави. Це пов’язано з ідеями про формування глобальної світо-
вої держави, світового уряду, світового порядку.  

Проблема суверенітету в Україні упродовж двадцяти двох 
років незалежності була та продовжує залишатися актуальною. 
Неодноразово виникала загроза втрати державного і економічного 
суверенітету. Ця проблема перебуває у полі зору багатьох фахівців 
різних наукових сфер. Доповідь «Національний суверенітет Украї-
ни в умовах глобалізації» є однією з перших спроб комплексного 
дослідження явища суверенітету з позицій сучасної економіки, 
політології, культурології, конституційного та міжнародного права 
[42]. На основі доповіді була підготовлена монографія «Правові 
проблеми забезпечення національного суверенітету України». 
Значний інтерес для нас представляє і документально-пуб-
ліцистична праця «Декларація про державний суверенітет України. 
Історія прийняття, документи, свідчення». Це лише окремі пуб-
лікації останніх років. Загалом бібліографічний аналіз праць про 
суверенітет вражає своєю вагомістю та різносторонністю поглядів. 
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Доречним буде зазначити, що сучасні політики по-різному виз-
начають й оцінюють суверенітет України. Зокрема, у «Зверненні до 
українського народу» йшлося про те, що «Ключові постулати Декла-
рації залишаються наріжним каменем новітнього вітчизняного дер-
жавотворення, фундаментом внутрішньої та зовнішньої політики. 
Положення, визначені актом більше двох десятиліть тому, і 
сьогодні є путівником і джерелом натхнення для тих, хто здійснює 
реформи в усіх сферах суспільного життя» [43]. Натомість, у 
передмові до книги «Декларація про державний суверенітет 
України. Історія прийняття, документи, свідчення» Премєр-міністр 
України зазначив: «Пройшло 20 років, але, поклавши руку на 
серце, чого вартий суверенітет, коли державна економіка була 
залежною від зовнішніх запозичень і чи можна було називати 
«самоврядуванням» залежність більшості регіонів від центру» [44]. 
Ймовірно, кожна з точок зору має право на існування. Так, як і 
інші погляди на суверенітет, які існують, як в українському 
політикумі, так і у вітчизняному науковому середовищі. У зв’язку з 
цим, важливо звернутися до витоків.  

В українському суспільстві інтерес до поняття суверенітету 
вперше проявився під час «параду суверенітетів» (кінець 1980-х – 
початок 1990-х років). Вдруге актуальним суверенітет став 
упродовж першого десятиліття ХХІ ст.  

15 травня 1990 року Верховна Рада Української РСР вперше 
зібралася у складі комуністів і демократів. Була утворена «Група за 
незалежність» у кількості 125 осіб, яка згодом отримала назву 
Народна Рада. Ця група сприяла тому, що вже 28 червня 1990 року 
Верховна Рада Української РСР розглянула законопроект Декла-
рації про державний суверенітет Української РСР. При розробці 
проекту Декларації група виходила з того, що підготовка та прий-
няття Декларації є об’єктивно необхідним і виключно важливим 
історичним актом на шляху до утвердження державного суве-
ренітету України, її державно-правового статусу. У Декларації 
утверджувалося народовладдя як політичний фундамент суверен-
ності. У розділі дев’ятому Декларації зміст державного суверенітету 
України та його принципи розглядалися через призму суверенних 
прав, серед яких виділялося право на вибір свого суспільного, 
державного та правового ладу, право на встановлення свого гро-
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мадянства, право на визначення форм організації держави, право на 
визначення національної самобутності українського народу, право на 
визначення свого міжнародно-правового статусу тощо [45]. 

«Декларацію про державний суверенітет України» підтрима-
ла конституційна більшість депутатів (355 осіб) 16 липня 1990 ро-
ку, який і став офіційним днем прийняття Декларації. Варто зазна-
чити, що за розділ «Самовизначення української нації» – «Україн-
ська РСР як суверенна національна держава розвивається в існу-
ючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого 
невід’ємного права на самовизначення» проголосувало лише 244 
депутати. Натомість, кожне положення документу відповідало 
прагненням народу, а тому не потребувало запровадження додат-
кових гарантій його дотримання чи механізму застосування. У 
«Декларації» визначалося, що державний суверенітет – це вер-
ховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки 
в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх 
зносинах [46, с.429]. У статті 2 зазначалося, що суверенітет Укра-
їни поширюється на всю її територію [47, с.429].  

Оскільки прийнята «Декларація» була програмно-норматив-
ним документом, окремі її положення, розходилися на той час з 
чинним законодавством. Зокрема, закони про прокуратуру, судову 
владу, національні збройні сили тощо. Враховуючи перехідний 
період етапу розвитку української держави та суспільства як такий, 
що означав перехід від обмеженого суверенітету до повноцінного, 
від монопольних суб’єктів влади до розподілу влад, від тотального 
режиму до демократії та самоврядування, необхідно було закріпле-
ні Декларацією норми і принципи покласти в основу нової Кон-
ституції. Оцінюючи цей документ через двадцять років після його 
прийняття В. Литвин зазначив: «Він став першим політичним 
актом в Україні, який проголосив: ні – тоталітаризму, так – демо-
кратії, ні – байдужій до людини ідеології, так – правовій державі, в 
якій людина має бути творцем власної долі, ні – командній еконо-
міці, так – сучасній економіці та захисту всіх форм власності» [48]. 
Саме Декларація про державний суверенітет стала першим наріж-
ним каменем новітньої української держави. 

Акт про державну незалежність був другим каменем. Адже, 
можливість мати власну державу на певній території та захищати її 
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конституційними засобами, власне, політичний суверенітет, Укра-
їна отримала 24 серпня 1991 року. На референдумі у грудні 1991 
року за незалежність України проголосували: у західному регіоні – 
97% виборців, у центральному – 95% у південному – 84% і у схід-
ному – 85%. Саме 1 грудня 1991 року Україна стала по-справж-
ньому суверенною державою, адже незалежність була волею 28,8 
млн людей, а не тільки 346 народних депутатів. Після 1 грудня 
Україну почали визнавати й інші країни світу – Канада і Польща 
(2 грудня 1991 р.), Угорщина (3 грудня 1991 р.), Латвія і Литва 
(4 грудня 1991 р.), Російська Федерація, Аргентина, Болгарія 
(2 грудня 1991 р.). 

Суверенітет держави має дві складові свого прояву: внутріш-
ній і зовнішній, які є єдиними та нероздільними і тільки в єдності 
характеризують його сутність та розкриваються через внутрішні 
ознаки – верховенство, самостійність, повноту і єдність державної 
влади та зовнішні – незалежність і рівноправність. Конституцією 
України (1996 р.) проголошувався суверенітет держави у повному 
обсязі: як внутрішній суверенітет (щодо політичних партій та 
інших інститутів), так і зовнішній, тобто суверенітет щодо інших 
держав, до того ж у всіх основних сферах: політичній, економічній, 
культурній. Подальший розвиток України неможливий без запро-
вадження радикальної зміни системи управління. Україна – 
республіка, відповідно – «носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ» (ст. 5 Конституції України) [49, с.141]. 
Проте в Конституції не були прописані механізми реалізації наро-
дом своєї влади і, що найголовніше, – права самовизначення 
української нації, хоча у Декларації про державний суверенітет 
України, яка мала бути основою для написання Конституції, цьому 
питанню присвячено окремий розділ. 

Національний суверенітет і народний суверенітет складають 
основи суверенітету державного. Триєдність трьох видів суверені-
тетів – національного, народного та державного – це своєрідний 
трикутник. В його основі лежить національний і народний суве-
ренітет. Вершину цього трикутника складає держава, утворена 
нацією внаслідок реалізації права нації на самовизначення [50]. У 
програмі Ліберально-Демократичної партії патріотів України за-
значалося: Гармонійна єдність Національного суверенітету, Дер-
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жавного суверенітету територіально самоорганізованої нації та 
Політичного суверенітету об’єднаного різнобічними інтересами 
відкритого громадянського суспільства визначає архітектуру 
сучасної правової держави, а їхнє єднання у забезпеченні 
суверенітету особистості – робить державу сильною, соціально 
орієнтованою, ефективною [51, с.170]. 

Серед найважливіших базових принципів функціонування 
політичної влади в Україні були визначені такі: єдиним носієм 
суверенітету та єдиним джерелом влади в країні є народ, який здійс-
нює свою владу безпосередньо та через органи державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Особливе місце серед усіх повноважень, що характеризують 
статус народу-суверена, належить праву власності українського 
народу на землю (основне національне багатство), яке перебуває 
під особливою охороною держави, надра землі, атмосферне повіт-
ря, водні та інші природні ресурси, розташовані на території Украї-
ни, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони. 

Володіння природними ресурсами – найважливіша ознака 
народного суверенітету. Серед усіх об’єктів права власності укра-
їнського народу земля – основне національне багатство – «пере-
буває під особливою охороною держави». Так визначила Консти-
туція (ст. ст. 13, 14) її статус. Україна володіє потужним потенціа-
лом ресурсів: 60,3 млн. гектарів земель, з них 70% – сільськогоспо-
дарські угіддя [52]. Принцип народного суверенітету слугував 
стрижнем Декларації про державний суверенітет України, ухва-
леної від імені Українського народу Верховною Радою 16 липня 
1990 року та підтвердженої Всеукраїнським референдумом 1 груд-
ня 1991 року. І саме цей принцип відповідно до загальнонародного 
волевиявлення повинен був слугувати правоустановчою основою 
Конституції України [53]. 

Однак у подальшому держава, користуючись конституційно 
закріпленою законодавчою монополією, підмінивши народний 
суверенітет державним, а право законом, фактично узурпувала 
природне право народу на самостійне визначення конституційного 
устрою суспільства, держави і публічної влади, а також природне 
право суверена здійснювати національне керівництво та народний 
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контроль за метою, змістом, спрямуванням і діяльністю держави та 
органів державної влади [54]. 

Аналізуючи ситуацію програмовий документ «Український 
Громадянський Маніфест «Спільна дія»» Політичної партії «Спільна 
дія» досить категорично визначив зміну статусу суверенітету в 
Україні. Зазначалося, що внаслідок такої узурпації у 1996 році, 
усупереч народній волі та суспільній згоді на основі утвердження 
народного суверенітету, національної держави та народного 
республіканського устрою в Україні, конституційно була закріпле-
на монополія державного суверенітету, курс на розбудову соціаль-
ної держави та, фактично, – президентсько-радянської республіки, 
яка, до того ж, після конституційних змін 2004 року практично 
перетворилася у партійно-радянську. І замість нової української 
влади, що допомагає людям додавати та примножувати народне 
багатство, ми отримали «перефарбовану» пострадянську владу, що 
здатна лишень віднімати та ділити [55]. Така категорична оцінка 
політичної партії мала певний сенс. Оскільки, мотивувала, що 
користуючись своїм конституційним всевладдям, держава пере-
брала на себе загальнонародну власність і розподілила її між 
«своїми». Сконцентрувала в руках фінансово-олігархічних кланів 
грошові кошти, віддала їм «на відкуп» ресурси державного та міс-
цевих бюджетів. Змусила виробництво працювати на приватні 
банки, зробивши найприбутковішим в Україні саме перерозподіль-
чий та посередницько-лихварський, а не виробничий капітал [56]. 

Категоричними були оцінки і про втрату прав народу-суве-
рена. Зазначалося, що позбавивши Український народ його при-
родного права суверена, підмінивши верховенство права «дикта-
турою» свого лукавого закону, пострадянська держава перетворила 
у глумління над народом діяльність «народних» суддів і судів. То-
тальна корумпованість державної влади не залишила можливості 
усім, хто живе за рахунок власної праці, малому та середньому біз-
несу не лишень вільно діяти, працювати і розвиватися, але й кроку 
ступити без згоди чиновника, поборів влади чи зазіхань на свободу 
ринку з боку олігархічно-кримінального капіталу [57]. Такими 
категоричними були оцінки аналізу дотримання суверенітету в 
Україні. Їх категоричність та безапеляційність, з одного боку, 
частково може бути списана на декларативний характер партійного 
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документу, а з іншого – реалії сьогодення не дають підстав спро-
стувати всі ці твердження. 

Важливим для державного суверенітету є і національний су-
веренітет. Ю. Римаренко запропонував визначати його як: а) суве-
ренітет української нації – національний суверенітет як повно-
владдя української нації у вирішенні всіх питань її національного 
життя, утворення самостійної національної держави, визначення 
національно-державної організації та взаємовідносин з іншими 
націями та народностями; б) суверенітет українського народу – 
народний суверенітет як повновладдя цілого народу в організації 
суспільства і держави; в) суверенітет української держави – 
державний суверенітет як верховенства, самостійності й повноти 
державної влади України в межах її території, незалежності та 
рівноправності у зовнішніх відносинах [58].  

Власне, національний суверенітет – це реальна здатність на-
ції визначити зміст і характер політичного, єкономічного та куль-
турного життя, забезпечувати самовизначення до створення самос-
тійної, незалежної держави включно. Саме у суверенності нація 
знаходить правовий захист, свободу національного розвитку та 
національну незалежність. Вихідною ж базою національного суве-
ренітету є відповідні потребам нації її інтереси і мета [59]. 

Слід також зазначити, що між формальним і реальним суве-
ренітетом держави є певні суперечності. Зазвичай, реальний суве-
ренітет означає здатність держави самостійно визначати свою 
внутрішню, зовнішню та оборонну політику, укладати й розривати 
союзи, вступати або не вступати у відносини стратегічного парт-
нерства тощо. Він базується на наявності у країні потужних зброй-
них сил, розвиненої оборонної промисловості, яка опирається на 
науково-промислову базу, на сильну фінансову систему з незначним 
ступенем залежності від зовнішніх запозичень.  

На початку 1990-х років у програмах політичних партій виз-
началося, що «мета й обов’язок державних інституцій – забез-
печення правового й економічного суверенітету особи, яка є основ-
ним суб’єктом суверенної Держави» [60] (Українська народно-
демократична партія); «державний та політичний суверенітет 
України, інститут президентства, перевага загальнолюдських цін-
ностей, верховенство права, як гарантії рівних можливостей усіх 
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індивідів, пріоритет місцевої влади у вирішенні питань, що входять 
до її компетенції» (Українська селянсько-демократична партія); що 
«на шляху до реального суверенітету Україна взаємодіє з зацікав-
леними державами» [61] (Ліберально-демократична партія України). 

Реальний суверенітет України істотно збільшився до кінця 
1990-х років, коли зменшилася зовнішня заборгованість, зміцніла 
економіка й окреслилася виважена багатовекторна політика з 
офіційним декларуванням курсу на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію. У документах багатьох політичних партій йшлося про 
утвердження реального суверенітету. Зокрема, зазначалося, що у 
сфері державного будівництва серед найважливіших завдань було 
забезпечити реальний суверенітет і підвищити міжнародну кон-
курентоспроможність України [62] (Українська національна асам-
блея). Крім того, «реальний суверенітет України може бути досяг-
нутий тільки в єдності слов’янських держав і їх історичних союз-
ників» [63] (Громадський конгрес України). 

Помітне зростання кількості прибічників незалежності відбу-
валося у 1994–1996 роках (з 56 до 71%) [64]. Соціологічна та 
маркетингова служба «СОЦІС-Геллап» у 1997 році провела два 
загальнонаціональні опитування громадської думки з метою з’ясу-
вання ставлення населення до суверенітету України. Результати 
виявилися більш ніж непередбачуваними: 52% підтримували неза-
лежність України в складі Союзу Радянських суверенних держав 
на основі Декларації про державний суверенітет України; 23% – 
висловилися проти; 35 % – не змогли визначитися [65]. Натомість 
суверенність України за межами Союзу підтримали 25%, а 50 % – 
виступали проти. 

Для дослідження було здійснено умовний поділ на п’ять 
регіонів: центральний, східний, західний, південний і Крим. Пере-
важна більшість респондентів у східній Україні і Криму виступили 
за підтримку Союзу. Натомість жителі західного регіону (майже 
половина опитаних виступили за реальну незалежність і суверені-
тет (поза Союзом) були прихильниками ідеї незалежності. В інших 
регіонах, за винятком центрального, підтримка незалежності 
становила 13 %.  

Надалі у динаміці кількості прибічників української незалеж-
ності був спад до 60%, пов’язаний з кризою 1998 –1999 років. 
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Черговий сплеск – до 72% відбувся наприкінці 1999-го – початку 
2000 років. [66]. Рівень підтримки державної незалежності (77% 
дорослого населення) у листопаді 2002 року вперше перевищив рі-
вень, засвідчений референдумом 1991 року. На початку жовтня 
2003 року опитування зафіксувало підтримку незалежності на рівні 
лише 71,5%. Однак, коли виникла загроза територіальної цілісності 
України тоді упродовж лише одного місяця кількість прибічників 
незалежності України збільшилася з 71,5 до 77,6% [67]. 

Політичний суверенітет можна поділити на конституційний і 
територіальний. Упродовж 22 років незалежності України кон-
ституційний суверенітет постійно перебував під загрозою (хоча, 
Конституція України за цей період змінювалася лише тричі – 
1996 р., 2006 р., 2010 р.). Причинами таких загроз можна вважати 
по-перше те, що єдність не була метою жодної конституції та 
жодної довгострокової політики; по-друге, солідарність різних со-
ціальних верств суспільства виникала як короткострокова політика 
певних лідерів, однак її здобутки завжди нівелювалися наступ-
никами; по-третє, довіра суспільства до влади знищувалася через 
відсутність системи контролю за владою, постійне посилення при-
вілеїв влади та зростання корупції. Не менш вагомими були та 
залишаються економічні загрози – це, зокрема, фінансова залеж-
ність, економічний занепад, втрата конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, накопичення державних боргів, втрата спро-
можності національної валюти, енергетична залежність, критична 
залежність стратегічних підприємств, галузей економіки від іно-
земного капіталу. Не варто забувати й про втрату дієздатності армії 
та інших силових структур, втягування України у конфронтацію 
міжнародних суб’єктів і поширення на території України між-
народного тероризму.  

Не менш важливим для політичного суверенітету є його 
територіальний суверенітет, тобто спроможність країни існувати у 
стійких територіальних межах. За роки незалежності тери-
торіальний суверенітет пережив низку загроз і небезпек, зокрема, 
спробу федералізації, ініційовану представниками Східної України; 
спроби автономізації, а то й відділення Криму від України, а також 
сепарація русинів на Закарпатті. Серед загроз для державного суве-
ренітету можна виділити також сепаратистські рухи, спрямовані на 
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відокремлення певних територій зі складу України, перетворення 
України на буферну зону, поглиблення розколу Заходу і Сходу 
України. Суттєво загрозою для територіального суверенітету мож-
на вважати і диференціацію політичних партій за регіональною 
ознакою, яка періодично розколює українське суспільство та від-
верто проявляється на парламентських і президентських виборах, 
починаючи з 2004 року. Ознакою політичного суверенітету повин-
ні служити «можливість, здатність країни самостійно приймати 
рішення з ключових питань організації свого життя» [68].  

28 листопада 2004 року у м. Сєверодонецьку Луганської 
області відбувся з’їзд депутатів усіх рівнів, на якому пролуна-
ли відверті заклики до порушення державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих 
територіальних об’єднань. Основна заява полягала в ультиматумі, 
згідно з яким у разі приходу до влади Президента В. Ющенка з’їзд 
залишав за собою право на адекватні дії, спрямовані на захист прав 
громадян своїх регіонів, аж до створення Південно-Східної авто-
номії. У Луганській та Донецькій областях було прийнято рішення 
про проведення у першій половині грудня 2004 року референдуму 
з питання набуття статусу самостійних республік у складі ук-
раїнської федерації. Луганська та Донецька облради заявили про 
перепідпорядкування собі міліції та інших держструктур, а також 
про припинення перерахувань у держбюджет. Однак, ідеї з’їзду 
виявилися незатребувані і політична еліта їх не прийняла. 

Дедалі частіше звучать загрози й виклики суверенітету 
України в умовах глобалізації, а також шляхи та спроби убезпе-
читися від їхніх негативних наслідків через оновлення Конституції. 
За останнє десятиріччя проблема загроз суверенітету України все 
частіше фіксується у програмах українських політичних партій. 
Так, зокрема у програмній заяві Всеукраїнського об’єднання лівих 
«Справедливість» констатувалося, що: «загальним показником 
сучасного стану України є загроза суверенітету держави, її націо-
нальній безпеці». Свою позицію партія мотивувала таким чином: 
«Основна причина такого стану криється у відсутності суттєвих 
кроків до підйому вітчизняного товарного виробництва та ство-
рення ефективного внутрішнього і міждержавного зовнішнього 
ринків на паритетних, взаємовигідних умовах із зацікавленими у 
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цьому сусідами, а також у наявності великого внутрішнього і зов-
нішнього боргу держави» [69]. 

Ще категоричнішими є програмні засади Народного Руху Укра-
їни за єдність: «Вперше у своїй історії Україна поставлена перед 
потужним і кваліфіковано розробленим проектом, який передбачає 
повну і незворотну втрату українською нацією суверенітету щодо 
своєї території і усіх чинників подальшого розвитку через передачу 
важелів управління ними неефективним і забюрократизованим 
наднаціональним структурам, а фактично – транснаціональним кор-
пораціям, їх об’єднанням і провідникам» [70]. 

У документах Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 
зазначалося, «що головним суспільним конфліктом в Україні є 
непримиренне протиріччя між владою, яка злилася з тіньовим капі-
талом у злочинний конгломерат; і народом, доведеним до тоталь-
ного зубожіння. Незаконним шляхом заволодівши національним 
багатством, зосередивши в своїх руках фінанси, адміністративний 
ресурс, засоби масової інформації, діючий кланово-олігархічний 
режим відсторонив народ – головного носія суверенітету і єдиного 
джерела влади в країні – від можливості відстоювати і захищати 
свої інтереси» [71]. 

Основною метою Політичної партії «Наш Дім» було сприяння 
реалізації в Україні принципу верховенства права, становленню грома-
дянського суспільства, забезпеченню національних інтересів України, 
зміцненню та захисту незалежності, державного суверенітету та єдності 
України, утвердженню в житті держави та суспільства цінностей 
людської гідності, свободи, справедливості [72]. 

У статті 1. «Національної Конституції» ВО «Свобода» ствер-
джувалося: «суверенітет належить винятково Українській нації, 
яка здійснює його прямо чи опосередковано через своїх пред-
ставників або референдум. Будь-який замах на узурпацію всього 
суверенітету або його частини, здійснений особою або групою 
осіб, карається у кримінальному порядку» [73]. 

Дедалі частіше у програмних документах політичних партій 
звучать заклики: «Домогтися остаточного утвердження державного 
суверенітету і незалежності України» [74] (Український Народний 
Рух, 2001), «збереження і захист національної незалежності, забез-
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печення суверенітету і територіальної цілісності держави» (Партія 
«Демократичний Союз»); «забезпечити реальний суверенітет і 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності української 
держави» (Політична партія «Соціал-патріотична асамблея сло-
в’ян»); «консолідувати українські землі й відновити Український 
суверенітет над всією територією країни» [75] (Політична партія 
«Фронт Змін»). 

Загрози та виклики суверенітету України суттєво вплинули на 
позицію громадян України. У 2006 році готовність проголосувати за 
незалежність України висловили: у західному регіоні – 93% 
виборців, центральному – 79%, південному – 57% і у східному – 
49% [76]. Таким чином, за 15 років підтримка незалежності України 
найменше зменшилася у західному регіоні – на 3,6%; помітно 
збільшилася у центральному регіоні – на 15%; у південному – на 
24,4%; і найбільше у східному регіоні – на 29,5% [77].  

18 травня 2006 року Донецька обласна рада ухвалила рішен-
ня про використання російської мови як регіональної, тобто про те, 
що «поряд із державною українською мовою, як мовою роботи, 
діловодства, документації і взаємин населення, державних, громад-
ських органів, підприємств, установ і організацій, а також освіти, 
науки і культури може використовуватися російська мова». Згада-
ний документ опротестували прокуратура та місцеві націоналісти 
із КУН і «Просвіти». Судові розгляди тривали чотири роки. 
26 січня 2010 року Ворошиловський районний суд скасував рішен-
ня Донецької облради, а згодом – 16 липня (надто символічно – у 
день проголошення Декларації про державний суверенітет) – 
Донецький апеляційний адміністративний суд залишив вердикт 
першої інстанції чинним [78]. 

19 липня 2006 року у м. Миколаєві відбувся «круглий стіл» 
«Загрози суверенітету України – погляд молоді», який проходив у 
Комунікаційному Центрі «Нова влада – нові можливості грома-
дян». Ініціаторами проведення були: Молодіжне Громадське 
Об’єднання «ХВИЛЯ» та МРО ВМГО «Молодіжний союз Наша 
Україна». Серед актуальних суспільно-політичних проблем, які 
можуть бути загрозливими державному суверенітету України, 
були названі, насамперед, прийняття місцевими органами влади 
рішень, які не відповідають національним інтересам і суперечать 
чинному законодавству, наявність загрози прояву сепаратизму. 
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Причиною антидержавних настроїв у південно-східному регіоні 
країни, на думку учасників «круглого столу», була свідома спекуляція 
з боку певних зацікавлених політичних сил міжетнічними 
розбіжностями населення та потурання протистоянню громад не 
лише на міжрегіональному, але й на локальному рівні. Учасники 
наголосили, що найбільше занепокоєння повинні викликати факти 
активізації діяльності антидержавних, антиукраїнських сил, які всю 
свою функцію спрямовують на дестабілізацію економічної та полі-
тичної ситуації в країні, спроби втручання у справи нашої країни 
політиків, а віднедавна і парамілітарних структур іншої держави, 
інформаційна експансія з боку іноземної держави, спроби мані-
пулювання суспільною свідомістю шляхом поширення неповної та 
упередженої інформації. Серед причин такої ситуації було визначено, 
насамперед, відсутність чіткої, цілісно-узгодженої програми патріо-
тичного виховання, а особливо інформування молоді [79]. 

Не тільки політичні партії, а й політичні та державні діячі 
дедалі частіше твердять про загрозу суверенітету України. При-
чинами цього зазвичай є дії влади. Так, виконавчий секретар 
«Українського форуму», екс-голова парламентського комітету з 
питань національної безпеки і оборони Г. Крючков вважав, що 
приєднання України до Митного союзу вимагає змін Конституції, 
оскільки обмежує державний суверенітет, отже, передбачає засто-
совувати подвійні стандарти. Цю точку зору поділяв і В. Ющенко, 
який зазначив, що в разі вступу України до Митного союзу Украї-
на втратить не тільки економічну, але і політичну незалежність.  

Конституційний та територіальний суверенітет має під-
тримуватися та захищатися військовим суверенітетом. У зв’язку з 
цим, варто зазначити, що Харківські угоди 21 квітня 2010 року про 
продовження на 25 років перебування військової бази Росії в Сева-
стополі посилили сурогатний характер військового суверенітету. 
Власне, військовий суверенітет України був обмежений в інтересах 
Росії (здійснено обмін – в інтересах великого бізнесу за низьку 
ціну на газ). Доречним буде констатувати, що військовий суверені-
тет у цьому випадку, розглядається економічною та політичною 
елітою як товар з великою ціною, який не має політичної цінності, 
окрім як важіль тиску в переговорах з Росією. Б. Тарасюк ствер-
джував: «Тільки нинішня влада могла дійти до того, щоб без будь-
яких причин продовжити перебування іноземних збройних сил на 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 84 

своїй території на 25 років. Фактично вона обмежила суверенітет 
на частині української території. Це є одним із показників ставлен-
ня теперішніх керманичів держави до Декларації про державний 
суверенітет України» [80]. 

Серйозні загрози державному суверенітету проявляються у 
відмові правлячої еліти України здійснювати самостійну політику 
та підпорядкувати її інтересам держави. Відбувається втрата націо-
нальної ідентичності, культурне та ідейне підпорядкування Укра-
їни культурі інших держав. 

Cкладовою частиною державного суверенітету є інформацій-
ний суверенітет України, який має гарантувати розвиток і захист 
національного інформаційного простору та зміцнення інфор-
маційної безпеки, а також самостійно інформувати народ, даючи 
власні інтерпретації інформації та протидіючи зовнішнім інтерпре-
таціями. В інформаційному просторі України сьогодні відчутним є 
присутність значного російського впливу. Засоби масової інфор-
мації та комунікації виконують роль інструмента прихованого та 
прямого маніпулювання громадською думкою у боротьбі елітних 
груп за владу та ресурси регіонів.  

Зміцненню державного суверенітету сприяє консолідація 
регіонів України. О. Стегній стверджував, що «регіональні 
варіативності розвитку політичної культури населення України не 
є усталеними в часовому просторі, оскільки відчутно реагують на 
достатньо потужний вплив ситуативних чинників: інтересів регіо-
нальних еліт, конфігурації медійного простору й потенціалу інфор-
маційних ресурсів, поточних політичних процесів» [81, с.120]. 

Президентські вибори 2004 року і та листопадові та грудневі 
події 2004 року стали етапами, які помітно актуалізували у гро-
мадській думці питання відмінностей між регіонами України. 
Електоральна підтримка двох основних кандидатів у Президенти 
України суттєво відрізнялася в окремих регіонах. Так, в Івано-
Франківській, Львівській, та Тернопільській областях В. Янукович 
набрав лише 2,86 %, 4,72 % та 2,70 % відповідно (В. Ющенко – 
95,72 %, 93,74%, 96,03%) [82]. В. Ющенко у Донецькій та Луган-
ській областях здобув 4,21 % і 6,21 % відповідно (В. Янукович – 
93,54 % та 91,24%) [83]. У 16 регіонах кількість голосів, відданих 
за кандидатів, була у 3 рази більшою, а ще у 8 регіонах – більш ніж 
у 2 рази [84].  
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У ході парламентської кампанії 2006 року розподіл електо-
ральної підтримки провідних політичних сил залишився в геогра-
фічних межах президентських виборів 2004 року. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
на чолі з В. Януковичем була лідером виборчих симпатій у восьми 
областях Сходу та Півдня, АР Крим і м. Севастополі, як і її лідер у 
2004 році [85]. Електоральна база підтримки В. Ющенка за регіо-
нами розподілилася між двома політичними силами: Блоком 
«Наша Україна» та «Блоком Юлії Тимошенко», які в сукупності 
посіли перші місця у тих регіонах, де здобув першість В. Ющенко 
у 2004 році.  

Під час позачергових виборів до Верховної Ради України у 
2007 році регіональний розподіл електоральних уподобань також 
не змінився порівняно з попередніми двома кампаніями загально-
національних виборів [86]. 

Здійснивши детальний соціологічний аналіз ставлення 
населення політичних регіонів до суспільних проблем О. Вишняк 
дійшов висновку, що економічні преференції громадян, їхнє со-
ціальне становище та оцінки, загальнополітичні (неперсоналізо-
вані) преференції не можуть бути істотним чинником політичної 
диференціації регіонів України [87]. Натомість, дослідник кон-
статував наявність значних розбіжностей між регіонами у гео-
політичних і мовно-культурних орієнтаціях. Водночас стверджу-
вав, що саме мовні практики громадян та весь комплекс проблем 
відносин з Росією (включаючи проблему НАТО) і зумовлюють 
політичну диференціацію громадян різних регіонів [88].  

На основі аналізу результатів президентських виборів 1994, 
1999, 2004 років та парламентських виборів 1998, 2002, 2006 років. 
О. Вишняк здійснив кластерний аналіз областей та інших адмі-
ністративно-територіальних одиниць у розрізі кандидатів і партій 
національно-демократичної, проросійської та невизначеної іденти-
фікації [89]. За результатами аналізу було виділено п’ять типів 
політичних регіонів України: Донбас і Крим (Донецька та Луган-
ська області, АР Крим, м. Севастополь); інші південно-східні 
області (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, 
Харківська, Херсонська області); перехідний регіон Північного 
Сходу та Кіровоградська область (Житомирська, Кіровоградська, 
Полтавська, Сумська та Чернігівська області); Центральна Україна 
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(м. Київ, Вінницька, Київська, Хмельницька, Черкаська області); 
Західна Україна (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) [90]. 

Характерною рисою сучасного суспільства стає риторика 
пов’язана з відновленням національного суверенітету України. Це 
яскраво проявляється у програмах політичних партій. Якщо раніше 
йшлося про утвердження суверенітету, то зараз все частіше лунають 
заклики до його відновлення. Так, зокрема, Партія «Фронт Змін» 
закликає консолідувати українські землі й відновити Український 
суверенітет над всією територією країни [91]. Політична партія 
«Партія Козаків України» зазначає, що вона обирає європейську 
орієнтацію України за умов збереження її державного суверенітету, 
політичної і економічної рівноправності з іншими державами [92]. 
Парламентська фракція «Блоку Юлії Тимошенко» констатувала, що 
після президентських виборів 2010 року постала серйозна небезпека 
національним інтересам України та загроза її суверенітету. 

Досить критичні зауваження з боку партій звучать і на адре-
су правлячої партії. Зокрема, зазначалося, що подальше перебуван-
ня ПАРТІЯ РЕГІОНІВ при владі є загрозою для суверенітету 
України. Адже її діяльність блокує вступ України до Євросоюзу та 
унеможливлює зростання соціальних стандартів для громадян [93]. 

У лютому 2009 року М. Карпюк у статті «Національний 
суверенітет» зазначав, що для відновлення справедливості нація 
має проголосити Декларацію про національний суверенітет і сфор-
мувати свій представницький орган, який стане над державою [94].  

Цікаві та дещо нові позиції зафіксовані у програмному доку-
менті Української партії «ЄДНІСТЬ». Зокрема, у ньому йдеться 
про те, що основу нації та базове джерело її суверенітету складає 
територіальна громада. Народ, самоорганізований у територіальні 
громади, із верховенством своєї волі, як головного джерела пуб-
лічної влади, і є, власне, нацією [95, с.418]. 

Варто зазначити, що проблемами українського суверенітету 
стурбовані також і зарубіжні політики. Так, зокрема голова комі-
тету з міжнародних справ Державної Думи Росії К. Косачов вважав 
небезпечним для суверенітету України надання російській мові 
статусу офіційної. Він стверджував, що «якщо цій мові (росій-
ській) надати такі ж повноваження і свободи, як українській, то від 
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цього могла би постраждати вже українська мова, що було б зовсім 
неправильно для долі державності, для суверенітету України» [96]. 

Власне, на сьогодні можна констатувати, що проект «неза-
лежність України» виявився зведеним до трьох складових – росту 
добробуту окремих громадян (олігархізація), боротьби за україн-
ську мову (українізація) і торгівлі геополітичним положенням (гра 
на протиріччях між Європою, США і Росією). Спроби зменшення 
ролі держави в суспільстві, скорочення об’єму та характеру її функцій 
призведе до того, що вакуум, який утворюється після згортання фун-
кцій держави можуть заповнити суб’єкти з вузько корпоративними ці-
лями та інтересами. 

Найбільш серйозні загрози державному суверенітету (на які 
вказало більше половини експертів) полягають у наступному: відмова 
правлячої еліти України від проведення самостійної політики, її 
підпорядкування інтересам інших держав; енергетична залежність 
(позбавлення або значне ускладнення доступу України до енерго-
ресурсів); утрата національної ідентичності, культурне та ідейне 
підпорядкування країни культурі інших держав; економічний занепад, 
втрата конкурентоспроможності національної економіки [97]. 

Якщо в країні немає інформаційного суверенітету, то можна 
втратити і звичайний, тобто перестати бути незалежною державою. 
Сьогодні ми живемо в епоху зламу суверенітету. Глобалізація, яку 
нам зазвичай навіюють як щось хороше, якраз і є зламом суверені-
тету в усіх його сенсах. Держава втрачає економічний суверенітет, 
тому що на його території господарюють транснаціональні кор-
порації, бюджети яких часом становлять більше бюджету всієї 
країни. Зрозуміло, що ці корпорації можуть купувати чиновників і 
диктувати свою волю [98]. 

Упродовж останніх років з’явилося нове поняття – цифровий 
суверенітет. Це право держави визначати свою інформаційну полі-
тику самостійно, розпоряджатися інфраструктурою, ресурсами, 
забезпечувати інформаційну безпеку і т.д. 

Змін потребує нове сприйняття соціальної єдності на основі 
соціального партнерства та гармонійного поєднання суверенітету 
людини з суверенітетом держави, нації та політичним суверені-
тетом громадянського суспільства.  

В епоху глобалізації, ймовірно, краще говорити не про неза-
лежність, а про взаємозалежність держав. Оскільки зараз немає 
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абсолютно незалежних країн. Потрібно виходити з того, що світ 
стає все більш взаємозалежним, взаємопозв’язаним, у першу чергу, 
в економічному плані. Жодна країна, навіть така успішна і домі-
нуюча як США не здатна самостійно вирішувати проблеми, які 
постають перед нею [99]. 

Україні властивий хронічний дефіцит суверенітету, який не дає 
їй можливості перетворити формальну незалежність на реально-полі-
тичну. Реалізація суверенітету в Україні залежить не лише від дії 
загальних історичних і міжнародно-політичних факторів, а й від спро-
можності українського суспільства подолати економічні труднощі та 
завершити демократичну трансформацію. 

 
2.4. Соціально-економічні фактори безпеки України 
 
Розглядаючи соціально-економічні фактори безпеки, на 

сьогодні можна виділити декілька провідних напрямів у цій сфері: 
1) демографічна; 2) енергетична, 3) фінансово-грошова; 4) кри-
мінальна безпеки.  

А) ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА.  
Поняття демографічної безпеки є множинним. 
У проекті закону України «Про демографічну безпеку», вне-

сеному до Комітету з питань національної безпеки і оборони Вер-
ховної Ради України народними депутатами О. Біловолом та 
О. Волковим 15 жовтня 2003 року, демографічна безпека визначе-
на як стан захищеності держави і суспільства від демографічних 
загроз, при якому забезпечується розвиток України відповідно до її 
національних демографічних інтересів. 

Порівняємо цю дефініцію з визначенням російського вченого 
Л. Рибаковського, який вважає що демографічна безпека це: 

«…функціонування і розвиток популяції як такої в її ген-
дерно – вікових («возрастно-половых») та етнічних параметрах, 
співвідношення її з національними інтересами держави, що 
полягають у забезпеченості його цілісності, незалежності, 
суверенітету і збереженні існуючого геополітичного статусу…». 

Із зазначеного в статті 3 законопроекту Біловола – Волкова 
реєстру «демографічних загроз» (депопуляція; старіння населення; 
нерегульовані міграційні процеси; деградація інституту родини) 
зосередимось на передостанній – у контексті механічного відтоку 
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українського населення, позаяк зменшення у структурі питомої ваги 
працездатної частини населення надзвичайно негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток, вносить дисбаланс у систему 
національної безпеки держави [100]. 

Характерними ознаками сучасної міграційної ситуації в 
Україні, що суттєво впливає на рівень національної безпеки, 
залишаються такі тенденції: 1) депопуляція та зниження потен-
ціалу для відтворення населення. За останні 16 років чисельність 
населення за рахунок депопуляції зменшилася більше ніж на 5 млн 
осіб, а за експертними оцінками за умови збереження негативних 
демографічних тенденцій населення України до 2040 – 2050 років 
може становити лише 34–36 млн осіб. Серед країн СНД Україна 
має найвищі темпи скорочення населення; 2) високий рівень 
смертності та збереження тенденції до його зростання (серед країн 
Європи та СНД Україна має найвищий рівень смертності – 16,4%); 
3) невисока середня тривалість життя (серед країн Європи Україна 
має найменшу середню тривалість життя – 67,1 роки); 4) старіння 
населення за рахунок збільшення частки осіб пенсійного віку та 
формування регресивної вікової структури (на сьогодні частка осіб 
пенсійного віку становить близько 24 % в загальній структурі на-
селення); 5) високий рівень дитячої смертності у віці до 1 року 
(цей показник є одним із найвищих в Європі й становить 11,1‰, 
тоді як у середньому в країнах Західної Європи – 3,6–5,1% і 
США – 6,7%; 6) незначне позитивне сальдо зовнішньої міграції 
(0,3%) у середньому по Україні, яке при збереженні тенденції до 
зростання в найближчій перспективі зможе певним чином нейтра-
лізувати процеси природного зменшення населення; 7) масова 
зовнішня трудова міграція (загальна чисельність українських 
заробітчан, включаючи нелегальних, легалізованих та легальних 
трудових мігрантів, оцінюється в середньому за різними джерела-
ми від 3 до 7 млн осіб); 8) формування в Україні декількох регіонів 
зі стійким міграційним збільшенням населення за рахунок 
зовнішньої міграції (у 2007 році міграційний чинник за рахунок 
міждержавної міграції становив для України 16,8 тис. осіб, із них 
для Одеської області 11 тис. осіб, АР Крим – 2,4 тис. осіб, для 
Харківської області – 1,3 тис. осіб, усього ж позитивне сальдо між-
державної міграції мали 14 областей) [101].  
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 У спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Н. Карпачової «Стан дотримання та 
захисту прав громадян України за кордоном», в українських офі-
ційних і неофіційних джерелах загальна кількість трудівників-
мігрантів з України коливається від 2 до 7 мільйонів осіб. За 
офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики 
України у 2002 році за кордоном на законних підставах пра-
цювало понад 20 тис. громадян України, переважно в Греції, 
Ліберії, Великій Британії, на Кіпрі. За цей самий період на кон-
сульському обліку за кордоном з метою працевлаштування пере-
бували близько 30 тис. осіб [102]. За експертними оцінками 
Посольства України в Російській Федерації, тільки в Росії тим-
часово працює близько 1 млн. українських громадян, а в сезон-
ний пік цей показник сягає 3 млн осіб, переважна більшість яких 
працює незаконно [103]. 

За даними Міністерства закордонних справ України у 
Польщі працює близько 300 тис. громадян України, в Італії – 
200 тис., у Чехії – близько 200 тис., у Португалії – 150 тис., в 
Іспанії – близько 100 тис., у Туреччині – 35 тис., у США – 
20 тис. громадян. Загалом, за експертними оцінками Міні-
стерства закордонних справ України, за кордоном на заробітках 
незаконно перебуває понад 2 млн громадян України [104]. Моні-
торинг свідчить, що в основі трудової міграції громадян України 
лежить комплекс причин, головними з яких, на нашу думку, є 
соціально-економічні. 

Істотний вплив на трудову міграцію з України справляє 
різниця в прибутках, які отримує громадянин України в Україні 
порівняно з державою його потенційної трудової міграції. Цей 
висновок випливає з таких економічних показників, як валовий 
внутрішній продукт на душу населення та середній розмір 
заробітної плати у різних сферах народного господарства. 

Небезпека міграції для національної безпеки полягає ще й 
у тому, що за кордон виїжджає висококваліфікована робоча си-
ла, передусім наукові кадри (така еміграція дістала назву «від-
плив умів»). За експертними оцінками на підготовку одного 
фахівця з вищою освітою витрачається близько 20 тис. дол. 
США [105]. Отже, кожен прибулий кваліфікований трудовий 
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мігрант збагачує державу свого нового перебування на цю суму, 
збіднюючи на таку саму суму країну свого походження. 

За статистичними даними кількість науковців, які виїхали 
з України, постійно зростає. Лише докторів наук виїхало за межі 
України: у 1991 році – 39 осіб, у 1992 році – 57, у 1993 році – 68, 
у 1994 році – 90 осіб. Упродовж двох наступних років Україну 
залишили ще близько 200 докторів наук або два відсотки від 
загальної кількості. Упродовж останніх десяти років за кордон 
емігрували 574 доктори наук та 907 кандидатів наук, третина з 
них – перспективні фахівці, молодші 40 років [106]. Здебільшого 
з України виїжджали спеціалісти, які працювали в галузі мате-
матичного аналізу, фізики твердого тіла, фізики напівпровід-
ників, будівельної механіки, механіки твердого тіла, хірургії 
тощо. Сприяють та стимулюють імміграцію висококваліфікова-
них спеціалістів з України державна політика розвинених країн 
та спеціальні державні програми у сфері інформаційних техно-
логій і комп’ютерної техніки, зокрема США та Німеччини, що є 
законною підставою для працевлаштування осіб, які володіють 
необхідним рівнем знань та досвіду. Щодо таких мігрантів 
здійснюється гнучка міграційна та візова політика. Загалом, у 
зв’язку з виїздом наукових і висококваліфікованих спеціалістів 
втрати України становлять понад 1 млрд доларів США [107]. 

Необхідність адекватного реагування з боку держави на 
такі обставини, що набули масового поширення, нерегламенто-
ваність відносин у сфері зайнятості, у тому числі незаконна тру-
дова міграція, зумовили спрямування зусиль на створення дер-
жавних гарантій та механізмів щодо працевлаштування праце-
здатних громадян України. Указом Президента України «Про 
Основні напрями соціальної політики на період до 2004 р.» від 
24 травня 2000 року захист соціально-економічних інтересів і 
прав українських працівників-мігрантів, збереження трудового 
та інтелектуального потенціалу держави, створення правових і 
соціально-економічних засад регулювання зовнішньої трудової 
міграції громадян України визначено пріоритетними напрямами 
регулювання міграційних процесів. 

Відповідно до чинних на сьогодні нормативно-правових 
актів державна політика зайнятості реалізовуватиметься шляхом 
сприяння законній трудовій міграції громадян України. З цією 
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метою передбачається укладення двосторонніх міждержавних і 
міжурядових угод і договорів з працевлаштування та соціального 
захисту громадян, які працюють за межами держави, співробіт-
ництво в галузі трудової міграції та соціального захисту пра-
цівників-мігрантів і членів їх сімей – громадян держав – учасниць 
СНД, співробітництва прикордонних областей України та Росій-
ської Федерації, інших держав, що межують з Україною, у питан-
нях розвитку прикордонної міграції та взаємного врегулювання 
трудової діяльності громадян, які працюють за межами своїх 
держав, посилення контролю за діяльністю суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які займаються посередництвом у праце-
влаштуванні громадян України за кордоном [108]. 

Міграційна ситуація, яка склалася в Україні протягом остан-
ніх років потребує організованого, спланованого та систематич-
ного державного регулювання як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях. Україна не виробила чіткої Концепції 
міграційної політики, яка могла би бути орієнтиром комплексного 
вирішення міграційних проблем для всіх суб’єктів суспільних 
відносин. На державному та регіональному рівнях у сучасних умо-
вах обмеженості фінансових та економічних можливостей, зва-
жаючи на кризу 2008 – 2009 рр., ефективного впливу на міграційні 
процеси найбільш доцільним є перегляд існуючих заходів демо-
графічної політики та перехід до реалізації принципово нової 
концепції адресної демографічної політики та розробки системи 
адресних заходів щодо поліпшення демографічної ситуації для 
конкретних районів, міст, регіонів з урахуванням можливостей 
державного та місцевих бюджетів, перегляд і оптимізація заходів 
уже прийнятих регіональних цільових програм. 

Б) Не менш важливою складовою економічної безпеки є 
енергетична безпека держави, якій на сучасному етапі розвитку 
українського державотворення приділяється достатньо багато 
уваги. Енергетична безпека держави – такий стан економіки, який 
забезпечує захищеність національних інтересів в енергетичній 
сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовніш-
нього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби в палив-
но-енергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності насе-
лення та надійного функціонування національної економіки в 
режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану [109].  
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Загроза національній безпеці зумовлюється декількома чин-
никами: По-перше, українська економіка є однією з найбільш 
енергоємних у світі: на виробництво одиниці ВВП витрачається у 
3-5 рази більше енергії, ніж у країнах Європи [110]. Енергоємність 
ВВП в Україні становить близько 0,63 кг умовного палива/грн., що 
є критичною межею порогового значення. Результатом високої 
енергоємності є надмірне споживання енергоресурсів і постійне 
збільшення імпорту вуглеводнів в Україну, а її причиною – 
надмірне споживання у галузях економіки енергетичних ресурсів 
на виробництво одиниці продукції. Відповідно до Енергетичної 
стратегії України планується зменшення енергоємності ВВП до 
2030 року на 50% [111], що потребує значних інвестицій.  

По-друге, Україна задовольняє власні потреби у паливі 
здебільшого за рахунок імпорту іноземних енергоносіїв – незва-
жаючи на власні запаси кам’яного та бурого вугілля їх видобуток 
скорочується, натоміть збільшуються обсяги споживання імпор-
тних нафти та газу. Фахівці констатують, що жодна країна світу не 
будує свою енергетичну стратегію на імпортованому паливі, ігно-
руючи власні енергоносії. Загалом Україна має значне негативне 
сальдо зовнішньої торгівлі, в якому чільне місце займає саме ім-
порт енергоносіїв. 

По-третє, суттєвою перешкодою у забезпеченні енергетичної 
безпеки України став високий ступінь зношеності обладнання, 
який становить від 60 до 70%, що на 15% вище порогового зна-
чення. Відсутність необхідної реконструкції підприємств ПЕК 
призводить до погіршення конкурентоспроможності продукції та 
зменшення обсягів видобутку вуглеводнів, зокрема у 2011 року 
видобуток вугілля в Україні становив 61,7 млн т, що на 8,3 млн т 
менше допустимого рівня. Висока зношеність основних фондів не 
дозволяє максимально використовувати транзитну функцію 
транспортних систем. Завантаженість транзитних частин нафтових 
систем становить 17,8 млн т, газових – 105 млрд куб. м, що нижче 
оптимального рівня [112]. 

В Україні створена належна нормативно-правова база, яка 
регулює питання забезпечення енергетичної безпеки, зокрема ухва-
лено закони України «Про функціонування паливно-енергетичного 
комплексу в особливий період», «Про заходи спрямовані на 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 94 

забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу», «Про альтернативні джерела енергії», «Про 
енергозбереження», «Про нафту і газ», «Про електроенергетику» 
та ін. Водночас у 2006 році урядом України розроблена та у 2011 
році оновлена Енергетична стратегія України на період до 2030 
року. Однак українське енергетичне законодавство не має дієвих 
механізмів практичної реалізації положень нормативно-правових 
актів відповідно до європейських стандартів, тому питання енерго-
збереження та ефективного використання паливних ресурсів за-
лишаються декларативними [113]. 

Серед окреслених документів на особливу увагу заслуговує 
Енергетична стратегія України, яка власне й покликана гарантувати 
енергетичну безпеку держави – досягнення стану технічно надійного, 
стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного 
забезпечення енергетичними ресурсами економіки й соціальної сфери 
країни, а також створення умов для формування та реалізації політики 
захисту національних інтересів у сфері енергетики. 

Основна мета забезпечення енергетичної безпеки – надійне 
забезпечення енергетичними ресурсами потреб національної еко-
номіки і населення в об’єктивно необхідних обсягах; надійне та 
ефективне функціонування і розвиток галузей і підприємств палив-
но-енергетичного комплексу; забезпечення на державному рівні 
соціальної спрямованості енергетичної політики щодо енерго-
забезпечення населення та працівників ПЕК; зменшення шкідливо-
го впливу від діяльності об’єктів ПЕК на навколишнє середовище 
й населення відповідно до внутрішніх та міжнародних вимог [114]. 

Головними напрямами енергетичної політики України, з 
точки зору забезпечення енергетичної безпеки, у найближчі роки 
повинні стати: підвищення надійності та ефективності енерго-
постачання, забезпечення ефективного та сталого розвитку палив-
но-енергетичного комплексу; зменшення рівня енергетичної залеж-
ності країни шляхом збільшення видобутку (виробництва) та спо-
живання власних енергоносіїв, диверсифікації зовнішніх і внутріш-
ніх джерел енергопостачання, максимального залучення потен-
ціалу енергозбереження; підвищення рівня безпеки населення від 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру; підвищення рівня 
безпеки, стійкості та живучості енергетичних об’єктів з метою 
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запобігання екологічним катастрофам та зменшення рівня тех-
ногенного впливу енергетичних об’єктів на довкілля; забезпечення 
входження України в енергетичні ринки Європи та світу; вдоско-
налення та розвиток сфери загального забезпечення та підтримки 
розвитку галузей ПЕК (нормативно-правова база, науково-технічне 
й інформаційне забезпечення й ін.) [115]. 

Водночас реалізація напрямів політики підвищення рівня 
енергетичної безпеки, надійності та ефективності енергопостачан-
ня, сталого розвитку галузей ПЕК має забезпечуватися шляхом: 
здійснення структурних змін у виробництві та споживанні енерго-
ресурсів з покращенням структури виробництва та зменшенням 
частки енергоємних виробництв; оптимізації паливно-енергетич-
ного балансу країни та контролю динаміки внутрішніх енергетич-
них ринків із дотриманням принципу диверсифікації внутрішнього 
енергоспоживання; розроблення і впровадження високоефективних 
технологій та устаткування для виробництва, транспортування, 
розподілу і споживання енергоресурсів; стимулювання енергозбе-
реження та впровадження економічних санкцій щодо неефектив-
ного споживання паливно-енергетичних ресурсів; застосування 
систем обліку та засобів регулювання споживання енергетичних 
ресурсів в усіх галузях економіки та в комунально-побутовій 
сфері; формування енергозберігаючого світогляду у суспільстві; 
забезпечення необхідного рівня державних стратегічних запасів 
ПЕР і затвердження порядку їх розподілу у випадку серйозних 
порушень в інфраструктурі забезпечення споживачів; скорочення 
рівня витрат енергетичних ресурсів на базі використання високих 
технологій; розвитку вітчизняного машинобудування та приладо-
будування, проектних і будівельно-монтажних комплексів ПЕК; 
створення системи гарантій раціонального використання природ-
них ресурсів на засадах дотримання національних інтересів країни 
та збереження ресурсів для майбутніх поколінь [116]. 

У документі наголошено, що зовнішньополітична та зов-
нішньоекономічна діяльність державних органів в енергетичній 
сфері потребує визначення пріоритетів міжнародного співробіт-
ництва, посилення присутності України та підвищення її ролі в 
міжнародному розподілі праці на підґрунті реалізації наявного 
потенціалу економіки держави, започаткування створення та реалі-
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зації високотехнологічних розробок, спрямованих на забезпечення 
енергетичного суверенітету не тільки в нашій країні, але й в інших 
країнах з енергозалежною економікою [117].  

З цих причин для гарантування безпеки держави в енергетич-
ній сфері у державній власності необхідно зберегти атомні та гідро-
електростанції, підземні сховища газу, магістральні та міждержавні 
електромережі, нафто-, газопроводи та диспетчерське управління 
ними. Потрібно також вдосконалювати управління та регулювання 
енергетики на засадах чіткого розмежування функцій органів вико-
навчої влади, що має створити відповідні умови та правила функ-
ціонування об’єктів ПЕК, запровадити справедливу конкуренцію на 
ринках енергоносіїв і на цих засадах збалансувати інтереси держави, 
енергетичних компаній та споживачів енергоресурсів. 

В) Фінансово-грошові аспекти економічної безпеки віді-
грають не менш важливу роль ніж демографічні та енергетичні. 
Крім забезпечення стабільності гривні, основною проблемою на-
шої держави у цій сфері найближчими роками стане збільшення 
імпорту високотехнологічних товарів, що дозволить залучити до 
резерву Національного Банку іноземну валюту. 

Країнам, які будують «економіку, що ґрунтується на знан-
нях», притаманне швидке зростання частки та обсягів високо-
технологічної продукції. Натомість в Україні показник частки 
науковмісних товарів в експорті, наприклад обробної промис-
ловості, скоротився із 12,5% до 5%, що відсунуло країну до групи 
держав з дуже низьким рівнем високотехнологічності експорту 
товарів. Процес інтеграції України у світове господарство супро-
воджується формуванням несприятливої структури експорту, а від-
так – малоперспективної моделі її міжнародної спеціалізації на 
низькотехнологічних товарах і послугах [118]. 

Загалом, світовий ринок науковмістної продукції оцінюється 
у 2,5 – 3 трлн дол. США та розвивається високими темпами: про-
тягом 1980 – 2000 рр. загальний обсяг продажів зріс більш ніж у 5 
разів. Домінуючі позиції (дві третини виробництва і торгівлі на 
ринку утримують країни великої сімки), у т. ч. США – понад 20%, 
Японія – 12 – 14%, Німеччина – понад 10%. Частка вітчизнаної 
науковмісної продукції на ньому становить близько 0,01%, що не 
відповідає як науково-технічному потенціалу України, так і 
провідним тенденціям розвитку сучасної економіки.  
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Більше того, Україна значно відстає як за показником ВВП на 
душу населення, так і за індексом технологій, які визначаються 
всесвітнім економічним форумом у Давосі (Швейцарія). У 2004 році 
наша держава посідала 84 позицію, тоді як Росія – 70, Польща – 45, 
Угорщина – 33. В Україні продовжує зберігатися виразна невідпо-
відність між накопиченим кадровим науково-технічним потенціалом і 
його економічною ефективністю, яка є надзвичайно низькою [119].  

Отже, інноваційна економіка держави – важливий чинник еко-
номічної безпеки України. Порівняно низькими є індекси конкуренто-
спроможності вітчизняної економіки, готовність країни до функціону-
вання у глобальних мережах, незначними – частки високотехноло-
гічного експорту в загальному обсязі експортованих товарів і послуг 
та вітчизняної високотехнологічної продукції на світовому ринку. 
Низькою є дохідність вітчизняних науковмісних товарів. Небез-
печною для нашої держави є закріплення міжнародної спеціалізації 
України на низькотехнологічних товарах і послугах, що відбувається 
через неналежне використання наявних у державі передумов для 
формування високотехнологічного типу конкурентоспроможності для 
технологічного прориву у сучасному виробництві.  

Оцінюючи перспективи інноваційного розвитку в рамках 
ЄЕП, слід враховувати, що за роки ринкових перетворень відбу-
вався процес структурного спрощення економік практично всіх 
пострадянських країн, внаслідок якого зменшилась роль галузей 
обробної промисловості, у тому числі машинобудуванні. Існує 
значне відставання цих економік за рівнем якості, технологічності 
та загалом конкурентоспроможності від конкурентів з-поза меж 
регіональних інтеграційних угруповань пострадянських країн. Для 
найпередовіших компаній і підприємств це об’єктивно робить 
вигіднішим вихід на ринки та розвиток коопераційних взаємин за 
межами ЄЕП. Водночас існує реальна перспектива послаблення у 
виробників стимулів до модернізації та інновації, оскільки на рин-
ку ЄЕП попит на якість не сформований, вартість робочої сили – 
мізерна, прямі іноземні інвестиції з країн-учасниць ЄЕП порівняно 
з країнами Заходу, значно менші [120]. 

Україна повинна активно реалізовувати інноваційні техно-
логії в державі у контексті процесів міжнародної кооперації, вклю-
чення у міжнародні інтеграційні процеси у високотехнологічних 
сферах економіки. Перспективи приєднання України до євро-
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пейських програм у галузі високих технологій у найближчій пер-
спективі визначаються Європейською комісією. У середині 2000-х 
років реалізовувалася концепція «ширша Європа – сусідство: 
новий вимір наших відносин зі східними та південними сусідами». 
Головними елементами концепції, які могли бути використані 
Україною в якості сприяння високотехнологічному розвитку, були:  

– можливість поширення на сусідів механізмів єдиного рин-
ку ЄС і його регулюючих структур з формуванням на «панєвропей-
ському рівні» відкритого та інтегрованого ринку, що функціонує 
на підставі спільних і гармонізованих правил;  

– упровадження преференційних торговельних відносин і 
відкриття ринків;  

– поступова лібералізація законної міграції і пересування людей;  
– поширення на сусідів програм і діяльності ЄС у таких сфе-

рах, як наукові дослідження, освіта, інформаційна сфера, розвиток 
відповідної інфраструктури та ін.;  

– інтеграція до транспортних, енергетичних і телекомуніка-
ційних мереж та європейського науково-дослідницького простору;  

– створення нових інструментів заохочення та захисту інвес-
тицій. Україна скористалася тільки окремими пунктами цієї кон-
цепції [121].  

У 2003 – 2006 роках реалізовувалася шоста рамкова програ-
ма ЄС «пріоритетні напрями зміцнення науково-технологічного 
потенціалу ЄС». Бюджет програми становив 16,5 млрд євро, з яких 
на фінансування семи пріоритетних напрямів науки спрямову-
валося понад 12 млрд євро. Україна мала відповідний науковий 
потенціал для приєднання до досліджень за напрямами: наука про 
життя, геноміка (дослідження геному людини), біотехнології, ба-
гатофункціональні матеріали отримані на основі нових знань, нові 
виробничі процеси та прилади, аеронавтика та дослідження кос-
мосу, радіаційний захист, управління утилізацією радіоактивних 
відходів. Однак через відсутність в Україні належного фінансу-
вання цих напрямів досліджень, держава так і не змогла взяти 
участь у реалізації згаданої програми. 

Таким чином, для покращення фінансової системи держави 
принципове значення має укладення антикризових домовленостей з 
МВФ та іншими міжнародними кредиторами, що може стати пози-
тивним сигналом для припливу зовнішніх фінансових ресурсів. 
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Необхідною умовою для цього є наявність чіткої урядової програми 
дій, яка враховує наступні взаємопов’язані моменти: заходи з 
оздоровлення фінансово-кредитної системи України та подолання 
негативних тенденцій у валютній системі з урахуванням потреб 
захисту найбільш постраждалих і незахищених верств населення, 
підвищення їх довіри до банківської системи; реструктуризація 
бюджету з метою зменшення та забезпечення покриття бюд-
жетного дефіциту; реструктуризація зовнішніх боргів, урахування 
всіх боргових зобов’язань – як у державному, так і в кор-
поративному секторах – з метою, по-перше, запобігання дефолту, 
по-друге, уникнення непередбачуваних шоків на внутрішньому 
валютному ринку; підтримка та стимулювання економічної актив-
ності насамперед на внутрішньому ринку через забезпечення 
платоспроможного попиту на ньому; пріоритетними мають бути 
енергетичний сектор, агропромисловий комплекс, високотехно-
логічне виробництво, розвиток малого та середнього бізнесу. 

Кримінальна складова соціально-економічних факторів безпеки 
полягає у боротьбі з тіньовою економікою та корупцією чиновників 
усієї вертикалі влади в Україні. За оцінками міжнародних організацій, 
тінізація економіки у світі за останні п’ять років щороку зростала на 
6,2%, тоді як загальне економічне зростання становило в середньому 
3,5%. Сьогодні FATF оцінює реальні обсяги тіньової економіки у 
високорозвинутих країнах на рівні 17% ВВП, у країнах, що роз-
виваються, – 40% ВВП, у країнах з перехідною економікою – понад 
20% ВВП. Так само глобальною проблемою, що періодично за-
гострюється, є «втеча» капіталів за кордон [122]. 

Згідно з висновками зарубіжних експертів, Україна належить 
до країн з найбільш тінізованою економікою. За їхніми розрахун-
ками, рівень тінізації становить близько 50%. Для порівняння: 
серед країн колишнього СРСР найвищий рівень тінізації ще 
донедавна мали Грузія – 63% ВВП, Азербайджан – 59%, Росія – 
41%. За оцінкою Державного комітету статистики України, рівень 
тіньової діяльності, врахованої у складі ВВП України, становить 
близько 20%. Вітчизняні фахівці оцінюють рівень тіньової еко-
номіки в Україні в діапазоні 40-50% ВВП. Зокрема, у Посланні 
Президента України Парламенту (березень 2004 р.) стверджува-
лося, що рівень тіньового сектору економіки до загального ВВП 
зріс з 23% у 1992 році до свого максимуму 40% у 1997 році. За 
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оцінками глави держави, починаючи з 1997 – 1998 років, масштаби 
тіньової економіки дещо знизилися [123]. 

Загалом, за будь-якими даними, обсяг тіньового сектору еко-
номіки України є більшим за критичний (таким вважають рівень у 
25–30% від ВВП). Причому до цього сектору належать, як правило, 
заборонені (нелегальні) види діяльності. Особливістю тіньового 
сектору економіки України є те, що він охоплює і легальні види 
діяльності, доходи з яких виводяться з-під оподаткування, а 
утворюються, наприклад, за рахунок приписок, оплати зайвих 
обсягів робіт, завищення вартості використаних матеріалів та їх 
кількості, привласнення бюджетних коштів, державного та колек-
тивного майна, прихованої зайнятості. 

Головними причинами тінізації економіки у 1990-х рр. були: 
загальна економічна криза, відсутність або недосконалість пра-
вового врегулювання питань зміни форм власності (приватизації) 
та господарської діяльності в нових умовах становлення ринкової 
економіки; відсутність розвинутої ринкової інфраструктури 
(зокрема, ринку цінних паперів); відсутність належного рівня дові-
ри підприємців до держави, банківських та інших фінансових 
інститутів (трасти, страхові компанії тощо); високий податковий 
тиск, поєднаний з нестабільністю податкового законодавства; знач-
ний рівень криміналізації процесу становлення нових відносин 
власності та корупції органів державної влади. 

У результаті дії названих чинників, за різними експертними 
оцінками, за останні 10 років з України вивезено від 20 до 50 млрд 
дол.. США, які здебільшого осіли в офшорних зонах. Водночас, 
протягом останніх років в Україні значна частка грошей перебуває 
поза банківським контролем, що створює передумови їх тінізації. 
Зокрема, на початок 2004 року в позабанковому обігу було понад 
33 млрд грн., або 34,8% усієї грошової маси (для порівняння: у 
розвинутих країнах частка готівки в обігу становить 5–10%). За 
окремими експертними оцінками, щорічно «у тіні» виплачується 
понад 25 млрд гривень [124]. 

Крім боротьби із тінізацією економіки, влада розгорнула 
активну кампанію спрямовану на подолання корупції, яка в сучас-
них умовах стала чинником, який становить реальну загрозу націо-
нальній безпеці та конституційному ладу України. Закон України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року 
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визначає корупцію як використання особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування надан-
их їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з ме-
тою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцян-
ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди вказаній особі, 
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй служ-
бових повноважень та пов’язаних із цим можливостей [125]. 

Наголосимо, що побудова ефективного механізму запобіган-
ня і протидії корупції в Україні неможлива без констатування та 
відповідного реагування на такі чинники: корупція не має політич-
ного забарвлення; нечесний посадовець в системі державного 
управління та органах місцевого самоврядування сьогодні є їх 
типовим елементом, сформованим національною державною кад-
ровою політикою; корупція сприймається майже нормою, оскільки 
значна частина населення бачить у корупційній системі мож-
ливість оперативного подолання адміністративних бар’єрів су-
перечливих норм чинного законодавства, а також захисту від сва-
вілля контролюючих державних органів; вплив корупції на україн-
ське суспільство та державу має комплексний характер, вона гли-
боко проникла в усі сфери життєдіяльності суспільства та держави, 
а її локомотивом є «тінізація» економічного сектору; через коруп-
цію у суспільстві функціонують дві соціальні моделі поведінки 
громадян, де панують своя система цінностей, цілі та методи їх до-
сягнення: офіційна, яка передбачає дотримання правових і мораль-
них норм та неофіційна, де використання протиправних методів є 
нормою поведінки; корупція здійснює потужний вплив на 
формування органів державної влади, на вироблення і реалізацію 
державної політики; корупція вкрай негативно впливає на між-
народний імідж України, перешкоджає, а іноді блокує надходжен-
ня іноземних інвестицій; гасла боротьби з корупцією широко вико-
ристовуються у політичній боротьбі, а відтак особливо актуальни-
ми стають під час проведення президентських і парламентських 
виборів, а також у боротьбі за «крісла і портфелі» з політичними 
опонентами; боротися з корупційними правопорушеннями можна 
лише застосовуючи системний підхід. 
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Г) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. 
В Указі Президента України від 8 липня 2009 року «Про 

доктрину інформаційної безпеки України» зазначено, що від обся-
гу,швидкості та якості обробки інформації значною мірою залежи-
ть ефективність управлінських рішень, зростає значення методів 
управління з використанням інформаційних технологій. 

Але, крім управлінського шару інформаційної безпеки на 
якому наголошено у вищеназваному документі, існує величезна 
кількість рівнів цього явища: інформація і держава, інформація і 
різні типи спільнот, інформація і окремо взята людська особис-
тість, окремо взятий людський індивід тощо. 

Унікальність питань та проблем пов’язаних з інформацією 
полягає в тому що вона окреслює всі інші питання людської жит-
тєдіяльності, описує їх через різні типи мов, є інструментом їх-
нього пізнання та їхньої трансформації на користь людини чи 
будь-яких людських спільнот. 

У зв’язку з цим, одну із головних загроз в інформаційній 
сфері являє державний апарат. Ця загроза полягає в його постійних 
намаганнях обмежити отримання громадянами України тої чи 
іншої інформації – будь-то трансляція в Україні тих чи інших теле-
каналів, функціонування в комунікативному просторі тих чи інших 
мов, поширення тих чи інших книжок. 

Адже, навіть попри існування в глобальних інформаційних 
потоках правдивих загроз інтересам Української держави, будь-
якому громадянину України має бути забезпечений доступ до будь 
якої інформації(за виключенням відрегульованих законодавством 
випадків), бо тільки доступ до необхідної інформації дає мож-
ливість сформулювати своє до неї ставлення. 

Д ) ВІЙСЬКОВА БЕЗПЕКА. 
Військова безпека України на сучасному етапі базується на 

доктрині активного суверенітету. 
На думку військового аналітика Д. Тимчука, активний суве-

ренітет у практичній площині полягає у проведенні реформ усього 
військового сектора безпеки держави з тим, щоб забезпечити 
кругову оборону держави та можливість нейтралізації військових 
загроз на будь-якому напрямку. 
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Вирішення цієї задачі складається з двох етапів: 
1) перший етап полягає в реформі Збройних сил, зокрема 

забезпеченні їх сучасними зразками озброєння та військової тех-
ніки, нарощуванні мобілізаційного ресурсу, створенні частин і під-
розділів Військ територіальної оборони та бази партизанської 
війни, а також системи управління цими структурами. 

При цьому кістяк військового сектору складається з:  
– малої кількості кадрових професійно підготовлених 

Збройних сил; 
– резервів Збройних сил, приписані до частин та підрозділів, 

які проходять підготовку на їхній базі; 
2) другий етап полягає у створенні військово-політичної 

зброї стримування (тактична ядерна зброя, ТЯЗ) та забезпеченні за 
його допомоги оборонної здатності держави. Із досягненням цієї 
мети Україна поступово відходить від змісту та підготовки резерву 
військових, створюючи професійний резерв Збройних Сил. 

Крім охарактеризованих соціально-економічних факторів 
безпеки, необхідно виділити ще один важливий чинник – бідність, 
яку науковці вважають одним із найбільших ворогів національної 
безпеки держави. За нещодавно опублікованими дослідженнями, 
що проводилися під егідою ООН, 78% населення України перебу-
ває за межею встановленого в світі порогу бідності. Катастрофічну 
ситуацію ілюструють також порівняльні стандарти життя: якщо в 
державах Європи співвідношення 10% найбагатших людей до 
статків такої ж кількості бідних 5:1 – 7:1, то в нас пропорція – 
значно більша [126].  

З цих причин пріоритетом президентської діяльності В. Яну-
ковича стало– подолання бідності. Перед усіма гілками влади 
поставлено конкретне завдання – підготувати загальнодержавну 
програму подолання й запобігання бідності в Україні упродовж 
2010 – 2015 років. Вона передбачатиме реформування системи 
оплати праці, соціального захисту, пенсійного страхування, медич-
ного обслуговування. Визначатиме також вирішення таких питань, 
як надання молоді, насамперед, випускникам вищих навчальних 
закладів, першого робочого місця, розширення можливостей щодо 
працевлаштування людей з особливими потребами. Таким чином, 
соціально-економічні фактори безпеки тісно пов’язані із полі-
тичними пріоритетами держави.  
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У 2010 році відбулися радикальні зміни в українській зов-
нішній політиці із значним нахилом Сходу до Росії (проголошення 
позаблокового статусу, укладення Харківських угод, поглиблення 
україно-російського військового співробітництва). Проте зміна 
векторів у зовнішній політиці у напрямі Росії не супроводжується 
встановленням дійсно рівноправних, партнерських відносин, а 
зумовлює лише дедалі більші амбіції Росії в частині поглинання 
нею українських активів (ініціативи стосовно об’єднання україн-
ської ГТС і ВАТ «Газпром», атомних комплексів обох країн, авіа-
промів тощо), а також, як зазначалося вище, залучення її до об’єд-
нань, де Росія посідає домінуючі позиції. 

 
2.5. Творення засновків політичної мови в сучасній Україні 

 
Лінгвістичний поворот, який фундаментально вплинув на 

сучасну гуманітаристику, на сьогодні вивів на чільні позиції у 
політичній науці дослідження політичного дискурсу. З певним 
запізненням, протягом 2000-х рр., цей напрям розвивається і в 
Україні [127]. Одним з цінних досягнень вказаного напряму є 
звернення уваги на соціальні практики, які лежать в основі певного 
дискурсу та визначають горизонт мовця. Разом з тим, як і в кож-
ному дослідницькому напрямі, з часом в ньому було виявлено і 
певні вади. Однією з них стало утвердження в широкому колі 
досліджень презумпції, яку, спрощуючи для наочності, можна 
визначити так: все, що говориться про політику, принаймні пуб-
лічно, може бути віднесене до політичного дискурсу. 

В якийсь момент подібне положення може навіть видаватися 
очевидним. Але спробуємо на місце політики у формулі «все, що 
говориться про політику, належить до політичного дискурсу» під-
ставити, наприклад, фізику або біологію. Очевидно, вона буде 
нечинною. Чому ж те, що явно не може бути нами сказано щодо 
фізики й біології – сприймається як загалом переконливе щодо 
політики? Можливо, тому, що стосовно фізики й біології не всі 
матимуть відповідну компетенцію. Натомість, оскільки всі живуть 
у суспільстві, а жити в суспільстві й бути вільним від його законів 
не можна; у суспільстві ж завжди присутні владні відносини, у 
вимірі яких і здійснюється політика, – загалом, усі мають хоча б 
мінімальну компетенцію щодо політики. Приблизно так можна 
викласти хід наших думок. 
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Але чи кожна влада є політичною? – ось питання, що ним, як 
правило, не задаються сьогодні дослідники. Між тим, вже Аристо-
тель відрізняє політичну владу як стосунки між вільними й 
рівними громадянами – від стосунків між батьками й дітьми і між 
панами й рабами: останні два різновиди за визначенням не є 
політичними. Саме цей момент, на наш погляд, найчастіше 
випускають з теоретичних побудов під час звернення до політич-
ного дискурсу як вітчизняні, так і західні вчені. 

Так, у відомій теорії Лакоффа та Джонсона, викладеній у книзі 
«Метафори, якими ми живемо», автори дотримуються позиції 
панметафоризму, згідно з якою наш досвід структурований за допо-
могою метафор і ми розуміємо сутність одного виду в термінах 
сутності іншого виду [128]. Проте можна назвати як мінімум один 
клас тверджень, який не підпадає під цю модель. Це – так звані 
перформативні твердження, на кшталт «я обіцяю», «я наполягаю», «я 
клянуся» тощо, де акт називання співпадає з актом, який називається і 
який ми розуміємо з нього самого; більше того, не можемо не 
розуміти. І слід зазначити, що ці твердження є відповідальними. 

Якщо подивитися на ситуації, коли, наприклад, людина вис-
ловлює свою останню волю або відповідає перед святенником, чи 
згодна взяти іншу за дружину/чоловіка; або коли в суді суддя 
запитує: чи ви вбили цю людину, – в усіх таких випадках наші 
твердження організовані відповідно до моделі перформативних 
висловлювань, і, стверджуючи те або інше, ми визначаємо свою 
долю, кожне «так» або «ні» залишає після себе іншу людину, ніж 
коли б прозвучало інакше слово (чого не скажеш про метафору). 

Пояснення такій різниці, найімовірніше, полягає в тому, що 
Лакофф і Джонсон, як вони кілька разів зауважують під час викладу, 
беруть за предмет дослідження повсякденний житейський досвід, у 
той час як момент екзистенційного вибору, очевидно, не є повсяк-
денним: адже в результаті нього на світ з’являється інша людина. 

Повертаючись до проблеми політичного дискурсу, стає оче-
видно, що ситуація, де в основі лежать стосунки між громадянами, 
не може бути описана без відповідальності. Якщо актори полі-
тичної комунікації не виявляють її, політичному приходить край – 
виникає ситуація «війни всіх проти всіх». І тут ми бачимо, що 
аналізована теорія метафори за своїми засновками суперечить 
моделі політичного. Її автори розглядають метафори як рядоположні 
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(сам факт спонтанного народження метафори є достатньою під-
ставою для включення її до множини інших – «якими ми живемо», 
за промовистою назвою книжки). За такою картиною прихована 
неявна презумпція, що можливо висловлювати все, що завгодно, і 
це ніяк не порушуватиме вихідний стан речей.  

Проте ця презумпція не відповідає дійсності. Людина є 
смислопороджуючою істотою: як є слова, які живлять, є і такі, що 
вбивають. І коли публічний простір заповнюється виразами (у т.ч. 
метафоричними), що принижують людську гідність, політика 
закінчується: якщо нацисти або носії подібних до них ідеологій 
ставилися до певних суспільних груп як до «скажених собак» чи 
«шкідливих комах», – то ми ж не проводимо політику щодо «шкід-
ливих комах». З цієї причини в конституціях демократичних країн, 
як правило, й накладається заборона на висловлювання поглядів, 
що розпалюють (міжетнічну, міжконфесійну і т.д.) ворожнечу. 
Тобто практика свідчить (одним з останніх прикладів став геноцид 
в Руанді), що у випадку, коли групи з такими поглядами здо-
бувають владу, певні метафори закріплюються як еквівалент реаль-
ності; на інші ж накладається заборона, і ті, хто не дотримується 
цієї заборони, йдуть з життя. Очевидно, неможливим стає і процес 
вільного наукового дослідження. (Отже, в подібній теорії мета-
фори невідрефлектованими є засновки її власної можливості: плю-
ралізм можливий лише в умовах обмежень, заданих відпо-
відальною поведінкою у комунікації, де не все, що спонтанно 
народилося, є припустимим).  

Таким чином, стає очевидним, що усунення пункту відпо-
відальності в розглянутій вище теорії метафори приводить до її 
суперечності з моделлю політичного, де стосунки між вільними та 
рівними громадянами не можуть бути описані без цього моменту.  

Якщо тепер ми звернемося до такого відомого напряму (або 
групи напрямів) дослідження політичного дискурсу, як критичний 
дискурс-аналіз, то побачимо, що і до теоретичних моделей, про-
понованих його представниками, як правило, можна віднести зга-
дане вище застереження щодо упущення з них моменту відпо-
відальності й рядоположності всіх дискурсів (подібно до метафор). 

Так, один з провідних представників цього напряму Н. Фейр-
кло у своїй праці «Analysing discourse» пише: «Мій підхід до 
дискурс-аналізу (варіант критичного дискурс-аналізу) базується на 
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припущенні, що мова є неусувною частиною соціального життя, 
діалектично взаємопов’язаною з іншими елементами соціального 
життя, тож соціальний аналіз і дослідження завжди мають взяти до 
уваги мову. Це означає, що одним з продуктивних шляхів прове-
дення дослідження соціуму є такий, що фокусується на мові, засто-
совуючи певну форму дискурс-аналізу» [129]. 

Саме цей момент, коли в основу теоретичної моделі дискур-
су кладеться момент нерозривності суспільства й мови (що само 
собою дозволяє виявляти закономірності, які поширюються на всі 
типи суспільств), тим самим накладає обмеження на чинність по-
дібної моделі у застосуванні до вивчення власне політичного 
дискурсу. Мова є неусувною з суспільного життя, але політика, як 
було зазначено вище – усувною. Як наслідок, у межах цієї дослід-
ницької програми ми не можемо відділити політичне від непо-
літичного, що виявляється вже на рівні відбору даних для аналізу, 
де можуть сусідити явища належні й не належні до політичного 
(адже й емпірика, як відомо, є концептуально навантаженою). 

Так, у роботі «Аналізування політичного дискурсу» відомого 
представника критичного дискурс-аналізу (КДА) П. Чілтона ціла 
глава присвячена зіставленню текстів Дж. Буша-молодшого та бін 
Ладена як двох зразків політичного дискурсу [130]. Проте іслам-
ський лідер, текст якого обраний для зіставлення, очевидно, не є 
носієм політичного бачення суспільства як спілкування вільних і 
рівних; тож у цьому випадку його текст, за визначенням, не нале-
жить до політичного дискурсу та не може братися для аналізу. 

Дещо складніший випадок знаходимо на сторінках тієї самої 
книги, де докладно проаналізовано виступ консервативного полі-
тика Е. Пауелла, спрямований проти емігрантів. Автор послідовно 
розбирає текст його промови, показуючи апеляцію мовця до тих чи 
інших підспудних страхів аудиторії (страх майбутнього, страх змін, 
страх домінування тощо), але, тим не менше, відносить цей текст до 
політичного дискурсу [131]. Проте, на наш погляд, таке рішення є 
безпідставним. Нагадаємо, що одним із базових елементів полі-
тичного дискурсу як порядку існування суспільств, є усунення зі 
стосунків між громадянами страху. Тож той, хто сіє страх, навіть 
якщо він має статус високоповажного політика, так само мало 
належить до політиків, як солдат чи офіцер, який сіє паніку на фронті, 
навіть якщо він носить форму з усіма відзнаками. Адже якщо паніка 
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охоплює суспільство, члени його втрачають здатність поводитися 
відповідально, як вільні та рівні; відповідно, і рішення, прийняті під 
впливом страху, перестають бути політичними. У цьому сенсі пока-
зовими є слова М. Тетчер, сказані з іншого приводу, проте доречні в 
рамках нашого дослідження: страх – не підстава для зовнішньої 
політики (очевидно, й внутрішньої). 

Проте не всі напрями та підходи, практиковані у західній 
науці, позначені вказаною елімінацією принципу відповідальності. 
Низка авторитетних дослідників, зокрема Габермас, Ролз, Фуко 
зберігають його як основоположний у моделі політичного 
дискурсу. Так, Габермас, коментуючи Ролза, пише: «Публічною» 
називається спільна перспектива, в якій громадяни силою кращих 
аргументів взаємно переконують один одного в тому, що справед-
ливо, а що – ні. Тільки така поділена всіма перспектива публічного 
застосування розуму і надає моральним переконанням їх об’єктив-
ності. «Об’єктивними» Ролз називає дієві нормативні вислов-
лювання. Їх об’єктивність він обґрунтовує процедурним способом, 
тобто посилаючись на публічне застосування розуму, яке відпо-
відає певним контрафактичним умовам: «Політичні переконання 
(які також є і моральними) об’єктивні – справді засновані на певно-
му порядку причин, – якщо розумні й раціональні особистості, 
достатньо обізнані та добросовісні у застосуванні своїх здібностей 
практичного розуму… в кінцевому рахунку схвалюють ці пере-
конання… при тому, що ці особи знайомі з релевантними фактами 
і достатньою мірою вивчили стосовні до діла основи в умовах, 
сприятливих для належної рефлексії» [132]. Отже, тут громадяни 
розглядаються як такі, що відповідально діють у сфері обго-
ворення, так само, як вони відповідально чинять у публічній сфері. 

Для цілей нашого дослідження достатньо відзначити цей 
принциповий пункт розходження, який ділить існуючі підходи до 
вивчення політичного дискурсу на дві великі групи (які, відпо-
відно, включають або не включають до своїх моделей пункт відпо-
відальності). Очевидно, що лише в першому випадку політичний 
вимір зберігається; протилежна ситуація відкриває шлях до повно-
масштабного конфлікту між суспільними групами, який, зрештою, 
руйнує політичну спільноту. 

Установивши цей вихідний методологічний пункт, звер-
немося до української ситуації. 



                       РОЗДІЛ II  Двадцять років незалежності України 

 
109 

Після здобуття незалежності перед Україною постало не лише 
завдання розбудови політичних інститутів, а й вироблення мови для 
опису політичної реальності. Вже в останні роки існування СРСР, 
мірою загального процесу лібералізації суспільного життя, ми бачимо 
поступову легітимацію феномену особистої думки в публічному 
дискурсі в межах спочатку загальносоюзного, потім українського на-
ціонального політичного процесу. Тепер необхідним стає його уко-
рінення на новому грунті. Таким засобом природно стає засвоєння 
класичної європейської традиції розуміння політичного. 

Ми розглядаємо процес опанування цієї традиції на матеріалі 
української навчальної літератури з політології. Такий вибір поясню-
ється тим, що, по-перше, підручник зосереджений на викладі фунда-
ментальних начал, що і цікавить нас в нашому дослідженні. По-друге, 
він завжди пов’язаний з наявним станом академічної літератури (на 
яку й посилається); її, так би мовити, «мейнстрімом». 

Звертаючись до корпусу навчальних текстів, ми знаходимо в 
ньому відтворення традиції, умовно кажучи, від Аристотеля до 
Вебера, де в основу покладено елемент автономії: політика трак-
тується як стосунки вільних і рівних громадян щодо самоуправління. 
«В античному світі політика вважалася сферою свободи, а стосунки 
вільного громадянина і раба сприймалися як неполітичні» [133]. 
«Ми, услід за М. Вебером, під політикою розуміємо всі види діяль-
ності із самостійного керівництва» [134]. Схожі формулювання зна-
ходимо і в інших численних випадках [135]. 

Зауважимо, що тут від початку вводиться певний принцип, 
якого дотримуються в усій європейській традиції. У такому поліс-
ному децентралізованому устрої влада розосереджена і не може 
бути не поділена. Коли стосунки між панами та рабами, а також 
батьками і дітьми (від початку нерівними між собою) відділені від 
стосунків між громадянами, – ці останні лише і є політичними, і в 
цьому вимірі є принципово рівними. Тут ми звернемо увагу на два 
елементарні формальні зв’язки, які вводяться під час опису.  

По-перше, громадянин вступає у громадянські зв’язки лише 
з громадянином (не паном і не рабом); він потребує іншого грома-
дянина. Коли я позбавляю іншого громадянського статусу – у ту ж 
мить втрачаю його сам (і навпаки). Тому за устроєм цієї полісної фор-
ми можна бути громадянином лише спільно з іншим. Я утверджую 
себе як громадянина, лише утверджуючи як громадянина іншого. 
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Звідси – ідея спільного блага. Це не просто благо, яке є в усіх (тоді 
його було б достатньо визначити як загальне чи загально-
поширене). Це благо, яке можна мати лише спільно. 

По-друге, спілкування вільних і рівних (поліс), за визначенням, 
означає, що в кожному пункті нашої взаємодії ми виступаємо саме як 
вільні та рівні. Лише держава/поліс є формою такого спілкування (у 
тому числі у самоуправлінні) між вільними та рівними.  

Таким чином, доки є вільні та рівні, які взаємодіють один з 
одним саме як вільними і рівними, доти є поліс (держава). Ми не 
можемо сказати «поліс» і не помислити при цьому про вільних і 
рівних (громадян), так само і не можемо сказати «громадяни», не 
помисливши поліс як форму їхнього існування. Тобто громадянин 
тут не є емпірикою, а розглядається як конструктивний елемент 
полісної форми.  

Відтак, слід зазначити, що названа форма є продук-
тивною формою. Інакше кажучи, ми як громадяни не дорів-
нюємо собі ж, позбавленим цієї форми взаємодії. Маючи 
внутрішні закономірності, під час застосування вона вносить 
ефекти, неможливі поза її межами. 

У зв’язку із зазначеним вище, ми можемо констатувати, що в 
українському дискурсі щодо політики після здобуття незалежності 
в цілому відбулося прийняття засновків західної традиції та 
розуміння політичного від Аристотеля до Вебера і Габермаса. 

Водночас аналіз цього ж масиву навчальної літератури 
засвідчує суперечливість названого процесу. Поряд із її засадничи-
ми принципами спільного блага, вільності та рівності громадян, 
вводяться протилежні їм: політику трактують як обстоювання 
корпоративного інтересу і нав’язування своєї волі іншим, спира-
ючись на насильство й страх (ця суперечність, схоже, залишається 
непоміченою творцями такої моделі). 

Покладання в модель політики корпоративного інтересу 
замість спільного блага, природно, тягне за собою зміну уявлення 
про інститути, які вважаються політичними. Ймовірно, найяскраві-
шим прикладом тут буде зміна у трактуванні політичних партій: 
замість національних інститутів, які пропонують певний загально-
національний курс розвитку суспільства і відкритий доступ для 
представників усіх суспільних страт (через що сучасні партії доби 
загального виборчого права і відрізняються від колишніх клієн-
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тельних утворень), вони перетворюються на провідників тих самих 
корпоративних інтересів. Сучасні політичні партії – «це 
добровільні об’єднання найбільш активних громадян-однодумців, 
які будують своє життя на основі партійної дисципліни та прагнуть 
здійснювати політичний вплив на життя суспільства, добитися 
політичної влади і реалізовувати її в інтересах певного класу, про-
шарку чи навіть групи політиків» [136]. Так само, замість широких 
ідейних течій, на кшталт ліберальної чи консервативної ідеї, які 
пропонують цілісний комплекс орієнтирів загальнонаціонального 
розвитку (і знову-таки, мають серед своїх прибічників громадян з усіх 
соціальних верств), – перед нами постають свого роду корпоративні 
мобілізаційні техніки. Політичні ідеології, стверджує автор, «являють 
собою різновид корпоративної свідомості, яка відображає групову 
точку зору на хід політичного та соціального розвитку і відрізняється 
духовним експансіонізмом. Вона обґрунтовує претензії тієї чи іншої 
групи осіб на владу і функціонально служить підкоренню суспільної 
думки політичній меті цієї групи» [137]. 

 Зрештою, вся політична система в межах описуваного під-
ходу виявляється засобом для розподілу благ, ресурсів (який здій-
снюється відповідно до подібних інтересів). Отже, чи говорять про 
державу, в якій до влади приходить партія, що проводить якийсь 
корпоративний інтерес, чи про політичну систему, яка складається 
з мережі інститутів, у цьому трактуванні завжди йдеться про 
розподіл ресурсів відповідно до корпоративних інтересів. 

 Але слід звернути увагу, що внаслідок переходу до такої 
інтерпретації політика виявляється лише оболонкою для реалізації 
неполітичних інтересів («політичні інтереси – це специфічний прояв 
різноманітних за своїм змістом неполітичних інтересів» [138]) особ-
ливим спеціалізованим набором інструментів для цього. Тобто, полі-
тика в межах цього підходу зводиться до неполітичного. Редукція по-
літичного знаходить вияв і у трактуванні «всезагального інтересу» – 
він також інтерпретується як суто утилітарний (забезпечення порядку, 
відбиття зовнішньої загрози і т.п. [139]). 

Підсумовуючи сказане, – ми приходимо у суперечність з самими 
основами розуміння політики, як вони були закладені Аристотелем, 
коли він вводив це поняття. Він стверджував: «Ясно, що держава не є 
ні топографічним спілкуванням, ні захисним об’єднанням проти не-
справедливостей, ні спілкуванням заради господарського обміну. 
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Все це за необхідністю повинно бути, але поки є тільки це, держава не 
виникає. Вона з’являється тільки тоді, коли створюється спілкування 
заради благого життя між сім’ями і родинами, заради досконалого і 
достатнього для себе самого життя» [140]. Воно ж визначено як 
спілкування вільних і рівних, природу якого ми розглядали вище. 

Отже, Аристотель знає про утилітарний вимір взаємодії та 
співробітництва в суспільстві – але прямо визначає його як недо-
статній для існування сфери політичного. Феномен політики 
народжується лише в комунікації вільних і рівних (яка, звісно, 
може долучатися і до будівництва корисних споруд – бо взагалі 
будувати шляхи сполучення й іригаційні системи може й оку-
паційна чи колоніальна адміністрація, що, зрозуміло, не робить 
територію, на якій це відбувається, політичним суб’єктом). Але 
тепер, коли політику трактують як реалізацію корпоративних інте-
ресів, а інтереси якоїсь групи нав’язуються суспільству, руйнація 
політичної форми відбувається і в цьому пункті. 

Після того, як ми поклали в основу трактування політики пере-
слідування корпоративного інтересу (і обмеження інтересів інших 
груп), підпорядкувавши цьому завданню всі політичні інститути, весь 
їх комплекс стає провідником волі цієї групи, що нав’язується іншим 
[141]. Фактично, перед нами – картина узурпації державної влади 
певною групою. Ключовим тут є момент відсутності обмежень такої 
влади одних груп щодо інших (в той час як у розглянутій вище моделі 
політична влада завжди обмежена невідчужуваними правами, що 
забезпечує неусувний момент автономії кожного актора). Симпто-
матичним є те, що регулярно йдеться про здійснення влади в сус-
пільстві монополізованим чином, як влади монополізованої [142]. 
Проте якщо влада однієї групи щодо інших здійснюється моно-
польним чином, з цієї картини зникає громадянин як автономна 
інстанція, а відтак, руйнується форма політичного як спілкування 
вільних і рівних: їх просто не залишається.  

Така зміна у тлумаченні поняття громадянина (скасуван-
ня політичного виміру робить цей термін, по суті, зайвим) має 
логічним наслідком те, що членів суспільства починають 
трактувати як населення, масу, щодо якої здійснюються владні 
акції. Тепер, коли йдеться вже не про громадян, а про населен-
ня, політичний вимір влади редукується (так само, як політика 
редукується до неполітичних інтересів, що ми бачили вище) – і 
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йдеться вже про владу як таку, себто вольове відношення одних 
груп щодо інших [143]. Оскільки обмеження, які накладає полі-
тичний вимір влади, усунуті, до її засобів через кому віднесені без 
розрізнення специфіки будь-які: авторитет, право, насильство, 
нав’язування за допомогою страху і т. д. [144]. Унаслідок такої 
редукції ми приходимо до завершеності пропонованої інтер-
претації: влада – це здатність одного індивіда, соціальної групи 
здійснювати свою волю за допомогою страху та насильства [145]. 

Але так само, як під час редукції політичного до непо-
літичних інтересів ми приходили у пряму суперечність з началами 
політики, як вони були закладені Аристотелем, так і тут введення 
страху у сферу політичної влади приходить у пряму суперечність з 
началами політичної думки. «Основна мета державної влади, – 
каже Цицерон, – безпека громадян, подолання у них страху один 
перед одним» [146]. З ним погоджується Монтеск’є, стверджуючи, 
що для громадянина політична свобода є щиросердий спокій, 
заснований на переконанні у власній безпеці. Щоб володіти цією 
свободою, необхідне таке правління, при якому один громадянин 
не повинен боятися іншого громадянина [147]. Утім, ще Перикл у 
своїй знаменитій промові розповідав про життя афінського полісу 
як вільне від підозри (завжди пов’язаної зі страхом) громадян один 
щодо одного. І на протилежному краї писаної історії Рузвельт у 
вирішальну мить американської історії говорить те саме: «Нам 
нема чого боятися, крім самого страху». Справжній політик завжди 
каже співгромадянам: «не бійтеся!». 

Таким чином, незважаючи на те, що в дослідженому нами 
корпусі української навчальної політологічної літератури періоду 
1992 – 2003 рр., можна виявити всі елементи політичної форми, 
реалізовані у європейській традиції, – вони водночас залишаються 
фрагментованими, внаслідок чого ця форма руйнується. Із твер-
дженнями, побудованими за її законами, сусідять тези, які вихо-
дять з принципово протилежних начал, що руйнує можливість 
зв’язного політичного мислення. Такий стан, що являє картину 
суперечливої суміші конструктивних і руйнівних елементів, за 
умов нешвидкоплинних змін політикуму міг зберігатися в 
українській політичній мові необмежено довго; але на нього чекав 
вибух «помаранчевих» подій, якими завершилася виборча 
кампанія 2004 року. 
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Події 2004 року донині належать до найдискутованіших в 
українському суспільстві. Полярність оцінок сягає визначення їх, з 
одного боку, як революції («помаранчева революція»), з іншого – як 
втручання зовнішніх сил і маніпуляції масами («політтехнологія»). 

Обидва погляди були озвучені вже під час подій, і часом сусі-
дили на тих самих сторінках. Так, «Київський вісник» від 2 грудня 
2004 року на першій сторінці опублікував звернення партії «Єдність», 
яке починалося: «Дорогі друзі! Однодумці! Сьогодні ми не можемо і 
не повинні залишатися осторонь доленосних для нашої країни подій. 
Маніпулювання волевиявленням народу викликали в Україні протест 
мільйонів людей», і заяву фракції Комуністичної партії України у ВР, 
що починалася: «У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються в 
Україні, фракція комуністів у Верховній Раді вважає за необхідне 
заявити наступне. Політична криза у державі, спровокована силами, 
які прагнуть при підтримці Заходу здійснити антиконституційний 
переворот, вдаючись до протизаконних, насильницьких дій, набула 
вкрай небезпечного характеру» [148]. 

Незважаючи на подібне розходження, можна визначити пев-
ні точки дотику у різних версіях опису подій і звести їх у межі єди-
ної моделі. Одним з таких пунктів, що приймається всіма учас-
никами подій, стала гідність.  

Ось під час масових акцій президент Л. Кучма, кажучи про 
неприйнятні, на його погляд, вимоги опозиції, промовляє: «Ми 
хочемо знову, я кажу, принизити одну частину України перед ін-
шою і прийняти ультиматум однієї частини у іншої… Отже, якщо я 
піду на таке рішення, це означає, що я прийняв ультиматум. Я його 
відкидаю» [149]. У ті самі дні представник проурядової частини 
депутатського корпусу В. Надрага на з’їзді в Сєвєродонецьку 
висловлюється так: «Ми всі колись вчилися з вами у школі і 
пам’ятаємо закон фізики: сила дії дорівнює силі протидії 
(оплески). Ми глибоко переконані, що з нами можна домовлятися, 
на нас єдине чого не можна робити – на нас не можна тиснути. 
Вони дотиснули до створення сьогоднішнього союзу Півдня і Схо-
ду, вони нас підтискують до федерації. Милі мої, з цієї трибуни 
хочу сказати – не дотисніть до суверенітету (бурхливі оплески)… 
Нас не перемогти (бурхливі, довгі оплески)» [150]. На світлині 
того самого періоду, під час акцій у східних регіонах країни, де-
монстранти тримають плакат «Київ! У Донбасі теж люди».  
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Отже, перед нами ситуація, коли гідність розглядається і до неї 
апелюють як до очевидної речі в суспільному процесі, з чим не можна 
не погодитися. Проте уже до початку акцій протесту листопаду-
грудня 2004 року в публічному просторі лунали голоси про масові 
порушення прав громадян; так, за два тижні до першого туру виборів 
Голова Верховної Ради України В. Литвин, виступаючи на прес-
конференції, заявив: «Українська політика розійшлася не лише з 
інтелектом, розійшлася з мораллю, розминулися просто. Але у людей 
усе це – і мораль, і інтелект – присутнє» [151]. 

Відповідно, розходження в дискусіях щодо «питання-2004» 
можна переформулювати таким чином: чи мали місце на момент 
виникнення «помаранчевого» руху у суспільно значимих мас-
штабах порушення гідності громадян? А якщо так, то чи могло це в 
умовах українського суспільства породити протест (адже не 
завжди суспільство протестує проти надзвичайного тиску)? 

Не треба доводити, що за реформи, які здійснювалися в 
Україні починаючи з 1991 року, попри їх необхідність для модер-
нізації країни, суспільство сплатило та продовжує сплачувати 
велику ціну, насамперед через занепад відповідальності як гро-
мадян, так і правлячого класу. Ми звернемо увагу лише на мас-
штаб руйнуючого впливу такого занепаду відповідальності на сус-
пільство, навівши фрагмент з відомої історичної праці: «Доля на-
роду була в руках подібного двору і подібного уряду. Народ один 
ніс на собі всі повинності, оскільки, всупереч давньому звичаю й 
договорам, герцог звільнив своїх придворних і лісничих від усіх 
податків і державних повинностей. Понад те, щохвилини зазіхали 
на власність і честь підданих. Єгері та мисливці топтали своїми 
кіньми і собаками поля й виноградники громадян і селян… Давні 
права громад, що дозволяли їм користуватися лісом, сінокосом і 
рибною ловлею, були утиснуті або порушені на користь княжих 
слуг та придворних. Герцогські чиновники оволоділи на свою ко-
ристь доходами богаділень та інших богоугодних закладів. Лісничі 
продавали на свою користь навіть хмиз, який здавна був наданий 
бідним. Спільноти мали право обирати своїх посадових осіб, але 
придворні й чиновники не звертали на це ніякої уваги і дарували 
або продавали усі громадські посади – від бургомістра й секретаря 
магістрату до паламаря, сторожа й поліцейського служника. 
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Чиновники вважали громадські посади джерелом своїх прибутків, 
брали хабарі й вимагали подарунків. Вони були неосвічені і 
негідні, але виказували кмітливість у винаході засобів добувати 
гроші; всі вони, особливо лісничі, були наглі, свавільні, зарозумілі 
й жорстокі. Дехто віддавав свої посади іншим, проте платню брав 
собі… Вони грабували громадські каси, нікому не давали звіту, і 
коли бідна людина скаржилася на них… на скаргу не звертали 
уваги й не відповідали. Уряду було не до того; в нього був інший 
клопіт. Правителі будували собі й своїм дітям прекрасні будинки, 
копили гроші й переводили їх за кордон». Ці рядки, ніби списані з 
українських газет теперішньої доби, взяті з книги німецького 
історика В. Ціммермана, де він описує переддень Селянської війни 
в Німеччині [152]. Наявність в українських умовах підгрунтя для 
потужного соціального конфлікту у світлі сказаного не потребує 
подальших доказів – достатньо вказати на прецедент.  

Проте самої наявності обурення в суспільстві для виникнення 
протесаного руху недостатньо. Має бути перейдена критична межа, 
після чого конфлікт переходить в організаційну форму, а певні 
суспільні верстви стають акторами протесту. В українських умовах 
таким каталізатором став перебіг виборчої кампанії 2004 року, а 
актором руху виступив середній клас, який сформувався за роки 
реформ. Розглянемо ці тези докладніше. 

У політичній сфері гідність членів суспільства артикулюєть-
ся у вимірі прав і свобод, а всі політичні інститути за конституцією 
створюються і діють як засоби їх реалізації. У перехідних суспіль-
ствах демократичні інститути часто зазнають корупції; часом її 
ступінь дозволяє говорити про узурпацію державної влади. У 
близькій до цієї ситуації опинилася й Україна в умовах 2004 року 
(з найбільш промовистих свідчень нагадаємо рішення Консти-
туційного Суду щодо можливості тодішнього Президента Л. Куч-
ми після двох каденцій знову балотуватися на виборах; скандаль-
ний розголос, у тому числі міжнародний, якого набули мукачівські 
вибори, тоді ж оцінені як репетиція президентських; публічну 
заяву Міністра внутрішніх справ України, що міліція – озброєний 
орган влади; безпрецедентне розширення практики т.зв. «темни-
ків», яким підлягала поява у публічному просторі найвищих по-
садових осіб, включаючи Голову парламенту [153]). Внаслідок за-
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гострення ситуації, мірою наближення виборів, до безпрецедентних 
масштабів, нагнітання атмосфери страху в суспільстві, у суспільному 
дискурсі було порушено питання про небезпеку виконання право-
охоронними органами завідомо злочинних наказів [154]. 

Наразі важко спрогнозувати, до яких наслідків могло при-
вести протистояння суспільства тиску влади, але за тиждень до 
першого туру виборів сталася подія, яка принципово змінила 
ситуацію, спрямувавши розвиток подій в інше русло. На одному з 
популярних Інтернет-ресурсів («Майдан. Пульс громадянського 
спротиву») було опублікований текст, автори якого, говорячи про 
поширення напередодні виборів атмосфери страху в суспільстві, з 
чим громадяни не повинні миритися, закликали всіх, хто з цим зго-
ден, долучитися до акції опору. Пропонували використовувати на 
знак приєднання до неї предмети одягу кольорів опозиційного 
кандидата та пов’язувати в публічних місцях такі ж стрічки і т.д. 
[155]. Коментуючи цю акцію, яка мала несподіваний успіх і дала 
назву «помаранчевому» руху, Я. Ведмідь, гендиректор однієї з 
київських PR-компаній, засновник згаданої громадянської іні-
ціативи, в інтерв’ю «УП» до річниці подій розповідає:  

«Як все почалося? 
– До 20-х чисел жовтня я був поза політикою, оскільки як 

піарник знаю ціну політичним заявам і бачив слабкі місця обох 
команд. Крапку моїй аполітичності поставив обшук в офісі 
«Пори», до якої тоді ще непогано ставився. У мене в шухляді в 
офісі лежала їхня футболка з Че Геварою у вишиванці, і я досить 
легко уявив, що за бажання нашу компанію так само можна ого-
лосити терористичною організацією. Обшукати, знайти футболку і 
забезпечити потрібний розголос у підконтрольних ЗМІ. 

– І що ти тоді вирішив зробити? 
– Було відчуття, що багато людей могло б долучитися до 

кампанії підтримки Ющенка, але штаб нічого не зробив, щоб цю 
підтримку створювати. Ми запропонували людям способи вия-
влення своєї підтримки. 

І от зранку в понеділок 25 жовтня був підготований текст, у 
якому пропонувалося всім прихильникам В. Ющенка виявити 
свою громадянську позицію. Там був цілий набір дій різного сту-
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пеня активності – від помаранчевого соку в руках до помаранчевої 
стрічки на рукаві чи вікні квартири.  

Говорилося і про мету: змінити враження про електорат 
В. Ющенка, яке тоді широко нав’язувалося ЗМІ (як про маргінальних 
престарілих націоналістів і хуліганів) і показати, наскільки широкою є 
підтримка кандидата. Я надіслав цей текст своєму товаришеві Мак-
симу Саваневському і він запропонував перекласти його російською. 
І ми його розповсюдили через електронну пошту і в Інтернеті.  

Уже через годину я отримав кілька пересилок цього ж таки 
листа. А увечері, коли моя сестра прийшла додому з помаранчевою 
стрічкою на сумці і розповіла, що їй прислали такий лист, я 
зрозумів, що ініціатива влучила в яблучко» [156]. 

У той же час ця ініціатива була прокоментована з боку 
опонентів: «Однією зі знахідок зарубіжних політтехнологів, які 
обслуговують штаб Ющенка, була так звана акція з поширення 
«жовтогарячої стрічки» – заклик до всіх бажаючих весь тиждень 
перед виборами носити на собі згадану стрічку, щось із одягу такого 
ж кольору несмаку і т.д. Але верхом цинізму по відношенню до 
народу України, своїх соратників і бізнес-партнерів був заклик пе-
рейти на вживання «Фанти»… Тут відразу й відверто були роз-
ставлені всі акценти: по-перше, саме американські господарі Ющенка 
розробляли для нього дану акцію – вони просто не знають іншого 
напою такого кольору, крім «Фанти»; по-друге, тим самим дали 
зрозуміти своїм соратникам, що Ющенку плювати на їх інтереси, 
адже продукцію «жовтогарячого» кольору можна знайти і в «Рошені» 
Порошенка, і в «Орлані» Червоненка (причому вони, можливо, менш 
шкідливі, ніж «Фанта»); по-третє, саме цією «Фантою» було 
продемонстроване відверте бажання вислужитися перед Заходом, на 
шкоду національним інтересам» [157]. 

Отже, перед нами дві взаємовиключні моделі подій, дві опти-
ки: ми бачимо самоорганізацію громадян, у яких «і мораль, і 
інтелект присутні», які виходять на протест, опираючись тиску і 
залякуванню, – або населення, яким довільно маніпулюють. 

У пошуках пояснення, чому заклик до участі в акціях про-
тесту виявився успішним, експерти звертають увагу на зростання 
суспільної ваги середнього класу, який сформувався за часи реформ. 
В.Кисельов пише, що не було враховано ключову роль у цих 
президентських виборах середніх підприємницьких верств, нових 
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інститутів та інфраструктур громадянського суспільства – таких як 
адвокатські контори, корпоративний бізнес та інші середні ме-
неджерські й підприємницькі шари середніх і великих міст України, в 
тому числі й на сході. У вирішальний момент саме інфраструктура 
середнього класу – юридична, транспортна, комунікаційна, мобільна 
стала інфраструктурою протесту проти фальсифікацій і адміністра-
тивного тиску, інфраструктурою громадянської активності (це, між 
іншим, проливає світло на питання ресурсного забезпечення акцій 
протесту). «Це новий середній клас України, який не стільки орієн-
тується за геополітичними векторами, зовнішньополітичними орієн-
таціями й доктринами, скільки орієнтований на очікування великих 
економічних свобод, умов для підприємництва, розвитку бізнесу, 
підвищення капіталізації тощо» [158]. 

 Важливим моментом в утримуванні ситуації в межах націо-
нального політичного та правового простору (що не було гаран-
тованим: як зазначив один з учасників «круглого столу» за участю 
міжнародних посередників, він бачить лише дві альтернативи: 
розкол або кровопролиття) стало звернення обох сторін проти-
стояння до Конституції із гарантованими в ній правами та сво-
бодами громадян; у більш «прагматичному» варіанті це набуло 
вигляду формули: не повинно пролитися жодної краплі крові і всі 
сторони мають зберегти обличчя. Те, що ця формула набула 
реалізації (і як один з наслідків, наступні вибори 2006, 2007, 2010 
років були визнані як західними, так і російськими спостерігачами 
чесними й справедливими) засвідчило здатність українського полі-
тикуму порозумітися на тих самих засновках, які були визначені 
Аристотелем як засадничі для існування феномену політики.  

Зміна «владної команди» за підсумком виборчої кампанії – 
2010 року суттєво переформатувала публічний простір. Партія 
регіонів, яка представляє інтереси однієї з найбільших ФПГ в 
Україні, значною мірою повернулася до відомого з пострадянських 
часів підходу, за яким переможець на виборах «отримує все». 
Йдеться, зокрема, про прагнення підпорядкувати собі всі три гілки 
влади; розставити на всі скільки-небудь значущі пости вихідців з 
одного регіону; т.зв. «вибіркове правосуддя»; утискання прав і 
свобод громадян – зокрема слова й зібрань, проявами чого стали 
тиск на журналістів і спроби запровадження нового законодавства 
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з нормами, які значно утруднювали організацію громадських 
акцій; зрештою, про ексцеси під час виборів – 2012, коли доходило 
до залучення провладними кандидатами спецпідрозділів для тиску 
на виборчу комісію, що громадяни могли спостерігати в телеефірі. 

Тим не менше, суспільство, яке має за плечима більше двох 
десятиліть реформ, зі створенням не лише нових інститутів, але й 
практик; – у т.ч. два масових громадянських рухи 1989 – 1991 і 
2004 років (чимало експертів зазначають наступність їхніх завдань 
щодо загального процесу модернізації України); в якому, подібно 
до всіх модерних суспільств, формується середній клас, який 
творить основу економічного благополуччя і, разом з тим, при-
родно виступає відповідальним актором, ініціюючи формування 
порядку денного; – таке суспільство, очевидно, вже не може бути 
інертною масою. Свідченням цього стали, зокрема, створення 
журналістського руху «Стоп цензурі!», який ставить завданням 
захист прав журналістів; проведення т.зв. «підприємницького» 
Майдану у відповідь на прийняття нового Податкового кодексу з 
нормами, що утискають права підприємців (в акціях по всій країні 
брали участь десятки тисяч людей; важливо, що вони відбулися в 
усіх регіонах без винятку); зрештою, за символ принципової зміни 
«картини світу» українського громадянина може правити наметове 
містечко на підтримку ув’язненої Ю. Тимошенко, яке більше двох 
років залишається в центрі столиці і виявляє просту істину: 
громадяни можуть обстоювати свої права, і це не тягне за собою 
потрясіння основ держави. 

Звертаючись до маніфесту згаданого журналістського руху, ми 
знаходимо таку його самохарактеристику і визначення завдань: «Рух 
«Стоп цензурі!» не є політичною ініціативою та не підтримує і не 
підтримується жодною з політичних сил… Передбачається фіксоване 
членство у Русі всіх охочих взяти в його діяльності активну участь. 

Головні напрями діяльності Руху: захист професійних, тру-
дових та громадянських прав всіх членів Руху… протистояння 
будь-яким спробам запровадження цензури в українських ЗМІ, 
попередження всіх спроб перешкоджання законній діяльності жур-
налістів, тиску на журналістів з метою примусу їх до самоцензури; 
проведення масштабної довгострокової публічної кампанії проти 
цензури та перешкоджання професійній діяльності журналістів із 
залученням найширшого кола громадських організації та грома-
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дських активістів з України та світу; моніторинг ситуації з дотри-
мання професійних стандартів у теленовинах всіх провідних теле-
каналів країни, оперативне оприлюднення фактів замовчування та 
маніпуляції важливих для суспільства тем та фактів; сприяння 
розвитку саморегуляції медійної галузі» [159]. Звернемо увагу, що 
концептуально дискурс витриманий у правовому вимірі і виявляє 
нерозривність професійних інтересів з громадянськими правами. 

На жаль, ми не можемо послатися на аналогічний документ, що 
був би підготовлений підприємцями, які вийшли на свій Майдан – але 
до певної міри схожу роль відіграє аналіз, підготовлений Харківською 
правозахисною групою: «Подивимось на пропозиції проекту (нового 
Податкового кодексу. – Е.Щ.) щодо дрібних підприємців, які 
перебувають на спрощеній системі оподаткування ведення звітності. 
Пропонувалося значно скоротити перелік видів діяльності, щодо яких 
можна застосовувати спрощену систему. Для тих, що залишаються – 
в декілька разів збільшити ставку єдиного податку. І ще вдвічі 
більше – для підприємців, що виконують роботи чи надають послуги 
не тільки за місцем своєї реєстрації. 

Це означає, що мільйони людей в Україні – програмісти та інші 
ІТ-фахівці, дизайнери, митці, музиканти, бухгалтери, аудитори, пе-
рекладачі, правники, інженери, вчені та інші – будуть позбавлені цим 
Податковим Кодексом можливості вільно працювати відповідно до 
своїх уподобань і прагнень. Але ж саме вони, ці різнобарвні дрібні 
підприємці, визначають багатство та різноманітність світу. 

Це означає дискримінацію людей, які здатні самостійно, своїм 
розумом, своїми здібностями, своїми трудовими навичками заробити 
собі на життя. Їхній вибір буде дуже бідним: або уходити в тінь (що 
огидно та й, насправді, неможливо), або стати найманим працівником, 
при тому, що в Україні відносини між власником і найманими 
працівниками часто схожі на феодальні (а для вільної людини немає 
нічого страшнішого, ніж залежати від волі іншої людини), або 
емігрувати. Про ринок вільних професій в Україні можна буде забути. 
Невже уряд справді хоче, щоб люди, які самостійно заробляють собі і 
своїм родинам на життя, поїхали з України? 

18 листопада зазначені норми проекту були ухвалені Верхов-
ною Радою України, і це означало, що вільному підприємництву і 
економічній незалежності в Україні оголосили смертний вирок. 
Запропоновані зміни брутально порушили право мільйонів людей 
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на працю. Підприємці втратили свободу вибору її форм і умов, 
тобто вони фактично не можуть вільно обирати спосіб життя. 
Право людини вільно чинити власною долею, яке узагальнює весь 
комплекс людських прав і свобод, суттєво порушили» [160].  

Отже, й тут ми відзначаємо артикуляцію інтересів суспільної 
групи у вимірі прав і свобод громадян, тобто постання її як полі-
тичного актора, що засвідчує, що мірою здійснення реформ україн-
ське суспільство приходить до вироблення власної політичної мови за 
єдиними для сучасних демократичних суспільств правилами: нові 
суспільні реалії фіксуються в публічному просторі шляхом само-
представлення, вступаючи в діалог з уже існуючими: іншими суспіль-
ними групами, урядом і т.д., – що й відрізняє відкрите суспільство. 

Водночас наголосимо на характерній суперечливості поточ-
ного моменту щодо аналізованої проблеми. Очевидно, що спіль-
ноти журналістів та підприємців, які самоорганізувалися і спро-
моглися артикулювати свої інтереси як захист своїх прав – досягли 
певного успіху. Це стосується як журналістів, так і підприємців: до 
їх наметового містечка прийшли президент В.Янукович і прем’єр-
міністр М. Азаров; президент при цьому наголосив на необхідності 
врахування пропозицій підприємців у Податковому кодексі, щоб в 
результаті держава отримала реальний інструмент детінізації й 
дерегуляції економіки і заявив, що влада і бізнес є партнерами: «Я 
зроблю все, щоб знищити корупцію у владі. Але це не робиться за 
один день. І ми в цьому питанні з вами союзники. Хто найбільше 
страждає від корупції? Народ. І бізнес. І я зацікавлений в тому, 
щоб подолати цю хворобу» [161]. У підсумку найбільш одіозні 
норми кодексу були ветовані. 

Разом з тим, слід звернути увагу, що наведені приклади 
успішного обстоювання громадянами своїх прав, які свідчать, що 
за необхідного рівня активності громадян Конституція і політичні 
інститути в державі працюють (ми не говоримо про всі такі випад-
ки, які мали місце, обмежившись найбільш показовими, що при 
цьому мали загальнонаціональний масштаб), – показують і помітну 
нерозвиненість громадянського суспільства щодо громадянських 
компетенцій, яка проступає у мові. А саме, піднявши питання, які 
виходять за межі внутрішньокорпоративних («свобода слова» і 
«розумні податки»), у цілому два рухи не спромоглися ані 
пояснити суспільству, що йдеться про речі, стосовні всієї громади 
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(хоча б викладаючи записи найбільш змістовних виступів із Май-
дану на сайті протестуючих або на youtubе); ані, судячи з відсут-
ності публічних акцій взаємної підтримки, не впізнали одне в 
одному іншу частину того ж таки середнього класу, яка виконує 
споріднені завдання. 

На відміну від руху-2004, коли через очевидність було легше 
побачити однотипні порушення права голосу в багатьох громадян, 
тут треба було побачити єдність справи журналістів, які висту-
пають на захист свободи слова, і підприємців, які обстоюють право 
на працю. Адже для цього треба бачити, як ліс за деревами, єдність 
прав і свобод, – а відтак, бачити за «журналістами» і «під-
приємцями» – громадян. 

Отже, на момент підйому рухів не знайшлося достатньої 
кількості українців, включаючи учасників акцій, які могли б так 
сформулювати порядок денний. І замість природно переростати в 
загальнонаціональний рух за громадянські права – адже проб-
лемами свободи слова й «придушуючих» бізнес податків їх перелік 
не вичерпується, – вони залишилися локалізованими в суспільному 
дискурсі як «журналістський» і «підприємницький». 

Таким чином, перед нами з очевидністю постає прогалина 
щодо вироблення в українському суспільстві політичної мови, 
якою різні актори могли б формулювати порядок денний, арти-
кулюючи за її допомогою реальні суспільні інтереси й через ком-
проміси та консолідацію досягати солідарних дій суспільства. 

Цікавим кроком у цьому напрямі стала Ініціатива «Першого 
грудня» – об’єднання, створене у 20-ту річницю референдуму за 
незалежність України відомими інтелектуалами та громадськими 
діячами у відповідь на звернення трьох традиційних українських 
церков. У Декларації, де зазначено, що метою створення 
ініціативної групи є становлення вільного народу України, 
об’єднаного спільними духовними вартостями, здатного творити 
моральну політику, справедливу економіку та соціальне благо, 
говориться, що задля цього суспільство має об'єднатися навколо 
наступних принципів: 

«Примат свободи та людської гідності. Людина є вільною осо-
бистістю, а не придатком державної машини і фінансового капіталу.  

Верховенство права та справедливий суд. Рівність перед пра-
восуддям – замість вибіркового застосування закону, що заперечує 
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сам принцип правосуддя та перетворює його на інструмент авто-
ритарної примхи.  

Доброчинство та взаємодопомога в суспільстві – замість па-
терналістських і авторитарних тенденцій державної політики; солі-
дарність із людьми в потребі.  

Партнерство та кооперація у сфері національного господарства – 
замість олігархічного монополізму, чесна конкуренція – замість 
хижацького взаємознищення і споживацького світосприйняття.  

Взаємна відповідальність влади й суспільства за вибір на-
лежних і пропорційних засобів для захисту своїх інтересів. Добрі 
суспільні справи робляться лише добрими способами.  

Спроможність до самоорганізації у вирішенні та обстоюван-
ні соціально-політичних питань – замість політичного маніпулю-
вання або схильності до зневіри.  

Особиста посвята і жертовність, особливо політиків, заради 
суспільного блага – замість спекулятивної політики роз'єднань та 
ворожнечі. Будь-які суспільні зміни вимагають посилення полі-
тичної моралі та культури, особистого прикладу.  

Серед основних завдань у декларації зазначені такі: 
відновити чесну, фахову та продуктивну розмову навколо 

життєво важливих проблем, давши волю творчій ініціативі людей;  
гарантувати в цій дискусії право голосу всіх сегментів 

суспільного життя, незалежно від регіональних, ідеологічних чи 
будь-яких інших відмінностей;  

сформувати критичну масу громадян, які здатні жити у сво-
боді та правді, брати відповідальність за свої вчинки й утвер-
джувати моральну політику та спільне благо [162].  

Зрозуміло, принципово значущим моментом тут є консолідо-
вана позиція авторитетних для громади осіб, які нагадали про прості 
істини, що є спільними для всіх здорових сил у будь-якому 
суспільстві. Це стає спільним орієнтиром для всіх громадян доброї 
волі, які в Україні у сьогоднішніх умовах недостатньої оформленості 
національного соціокультурного простору часто залишаються роз’єд-
наними, не знаючи про зусилля й звершення одне одного. 

Нарешті, вкажемо на такий чинник, що сприяє виробленню 
політичної мови в українському суспільстві, як євроінтеграція. 
Йдеться не лише про окремий документ (Угода про асоціацію, під-
писання якої має відбутися на саміті восени 2013 року); йому аком-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE�
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панує багато разів підтверджений вибір щодо української іден-
тичності. З моменту проголошення незалежності України, за всіх 
коливань політичного курсу, він ніколи не ставився під питання. 
Виросло нове покоління українців, які з дитинства знали, що 
Україна йде в Європу. Цьому сприяла відкритість суспільства – 
зокрема відміна цензури, масове відвідування громадянами 
європейських країн у туристичних поїздках і, не в останню 
чергу, масова трудова міграція (причому мігранти часто не 
поривають зв’язку з країною: обсяг їх грошових переводів до 
України може обраховуватися у відсотках національного бюд-
жету; у 2012 році він склав більше 4% ВВП і при цьому пере-
вищив обсяг прямих закордонних інвестицій) [163].  

Зрозуміло, перекази надходять не лише із Західної Європи – 
ми вказуємо лише на відсутність ідіосинкразії щодо євроспільноти 
в широких верствах українського суспільства. 

Зрештою, виявом згаданого чинника стала і консолідація 
уряду й опозиції у парламенті під час голосування за т.зв. євро-
інтеграційні закони, що набули підтримки кількістю голосів понад 
конституційну більшість. 

Відтак, резюмуючи викладене, сформулюємо кілька тез. 
Українське суспільство, проходячи звичайним шляхом мо-

дернізації сучасних демократій, разом з тим, як необхідний еле-
мент цього процесу, виробляє відповідну політичну мову, базовим 
елементом якої є спілкування вільних і рівних громадян. 

Опанування начал європейської політичної традиції від Ари-
стотеля до Вебера, яке відбувалося після здобуття незалежності (як 
ми бачили на матеріалі навчальної літератури з політології) йшло 
суперечливо; поряд з началами спільного блага та політичної 
істоти, які є для неї фундаментальними, вводилися не сумісні з 
ними положення про корпоративний інтерес і нав’язування волі як 
суть політики, що зрештою руйнувало політичну мову, не даючи 
змоги мислити зв’язно і послідовно. 

Громадський рух-2004 спричинив принципові зрушення у 
формуванні політичної мови, коли консенсус між сторонами під 
час «круглого столу» був досягнутий на основі двох простих прин-
ципів: не повинно пролитися жодної краплі крові і не повинно 
бути принижено гідність жодної сторони. 
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У нових умовах, з виникненням авторитарних тенденцій в 
діях нової владної команди, суспільство (насамперед його найбільш 
активні верстви – як журналісти та підприємці) виявило здатність до 
самоорганізації для опору і підвищення рівня громадянських 
компетенцій. Водночас, за зміни зовнішньополітичної кон’юнктури 
виявилася можливою солідарність всього політичного класу на 
євроінтеграційних позиціях, що не було б можливим без наступності 
у збереженні «європейського вектора» (за всіх коливань) від 
здобуття незалежності до сьогодні. 

 
2.6. Влада і бізнес 

 
Клас приватних підприємців сформувався в Україні ще до 

здобуття країною незалежності. Ще під час перебудови (структур-
ної трансформації планової економіки) у Радянському Союзі було 
прийнято низку законів, які легалізували приватне підприємництво 
та дали можливість радянським громадянам відкрити власну спра-
ву. Путівку в бізнес багато наших співвітчизників отримали 
завдяки прийнятому в СРСР у листопаді 1986 року Закону «Про 
індивідуальну трудову діяльність» та Закону «Про кооперацію в 
СРСР», який набув чинності в липні 1988 року. Ці два закони стали 
стимулом для формування прошарку малого бізнесу. У країні 
з’явилося безліч кооперативів, що займалися торгівлею і надавали 
населенню різні послуги. 

3 серпня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон 
«Про економічну самостійність УРСР», згідно з основними пункта-
ми якого народ України проголошувався власником національних 
багатств і національного прибутку. Стверджувалося розмаїття і 
рівноправність форм власності та їх захист державою, децентралі-
зація власності та роздержавлення економіки, повна економічна 
самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних 
осіб у межах дії законів України, самостійність регулювання гро-
шового обороту. Таким чином, республіканська політична еліта 
підготувала основи економічного суверенітету ще до моменту роз-
паду СРСР і здобуття Україною політичної незалежності. 

Дев’яності стали періодом активного формування приват-
ного капіталу в Україні – в країні з’явилося безліч дрібних ком-
паній, підприємницька енергія колишніх радянських громадян 
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була спрямована на створення малих підприємств, що займалися 
торгівлею та надавали населенню різні послуги (від викладання 
мов до перевезення вантажів). У перші роки незалежності малий біз-
нес в Україні розвивався найбільш інтенсивно. Швидке зростання 
сектора недержавної економіки стимулювали прийняті в 1992 році 
закони «Про підприємництво» та «Про підприємництво в Україні». 
Частка підприємств малого бізнесу в загальному обсязі ВВП України 
стабільно зростала – 1992 рік був відзначений найвищими темпами 
зростання числа підприємств малого бізнесу в Україні, кількість яких 
порівняно з кінцем 80-х років збільшилася в 2,1 раза. Цьому сприяло 
порівняно ліберальне оподаткування, прийняття ринкового законо-
давства, пільги для щойно створених малих підприємств. Але вже в 
1993 році бурхливе зростання кількості підприємств малого бізнесу 
призупинилося. Досягнутий на початку 1995 року рівень розвитку 
малого бізнесу дослідники оцінюють як недостатній, аргументуючи 
свої висновки наступними фактами: 

• частина малого бізнесу за кількістю підприємств становила 
10-15%; 

• частина населення, зайнята в секторі малого бізнесу, станови-
ла 6% від усіх працюючих (у країнах з ринковою економікою – 50%); 

• внесок малого бізнесу до створення ВНП – 10-15% порів-
няно з 60% (середній показник) в розвинених країнах [164]. 

До 1999 року показники розвитку малого бізнесу практично 
не змінилися. У цей період малі підприємства забезпечують робо-
чими місцями 8% загальної кількості працівників [165]. Почина-
ючи з 2000 року частка українського малого бізнесу у ВВП неу-
хильно знижувалася. Так, за оцінками експертів, малий бізнес в 
Україні на 2011 рік займав 5-6% ВВП, а згідно з твердженням М. 
Азарова на засіданні Уряду 12 січня 2011 року, 90% ВВП в Україні 
забезпечують лише 1200 підприємств [166]. 

Період становлення стартового капіталу великих українських 
буржуа також припав на 1990-ті роки. Вже до 1994 року в Україні 
з’являються перші великі корпорації, більшість з яких мають 
трейдерське коріння – багато представників великого капіталу в 
Україні заробили свої перші великі гроші на поставках газу. 

Першим схему «газ в обмін на товари» в Україні застосував 
І. Бакай. Його концерн «Республіка» став єдиним імпортером газу 
в Україну в 1994 році. Тільки «Республіка» мала контракт на 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 128 

поставку газу в Україну та ексклюзивні права на розрахунки з 
«Газпромом» за його транспортування. Як сказав Д. Фірташ в 
інтерв’ю російським «Ведомостям», квоту на постачання турк-
менського газу в Україну Ігор Бакай отримав від тодішнього 
Президента України Л. Кравчука [167]. Після приходу до влади 
Л. Кучми схема поставок газу на Україну змінилася: 26 грудня 
1995 року голова Держнафтогазпрому України Є. Довжок затвер-
див документ «Групування областей України для забезпечення їх 
природним газом у 1996 році» [168]. Згідно з умовами, прописа-
ними в документі, трейдери ЄЕСУ, «Інтерпайп», «Інтергаз» та 
«Itera Energy» отримали ексклюзивне право поставляти газ в певні 
області України. При цьому, найбільш кредитоспроможні на той 
момент області дісталися ЄЕСУ (компанію очолювала Ю. Тимо-
шенко, відома як протеже П. Лазаренка, який тоді обіймав посаду 
Першого віце-прем’єра України) – Дніпропетровська, Харківська, 
Донецька, Черкаська. У 1997 році при перерозподілі областей між 
трейдерами, зі списку постачальників газу на Україну було викрес-
лено компанію «Інтерпайп», але до того часу Віктор Пінчук, влас-
ник «Інтерпайпу», очолив раду директорів «Itera Energy», яка, як і 
раніше, фігурувала в переліку трейдерів. У документі «Про введен-
ня в дію групування регіонів України для забезпечення їх природ-
ним газом у 1997 році» серед газових трейдерів, як і в 1996 році, 
значаться ЄЕСУ, «Itera Energy» та «Інтергаз». 

На постачаннях газу промисловим підприємствам нако-
пичила свій первинний капітал і донецька компанія ІСД. У 1995 
році між ІСД і ЄЕСУ було укладено угоду, згідно з якою ЄЕСУ 
продавала в Донецькій області газ через компанію-посередника, 
якою стала ІСД. «Індустріальний союз Донбасу» отримував по 0,50 $ 
комісійних з кожної тисячі кубометрів газу і забезпечував роз-
рахунки за газ. Також укладав з кінцевими споживачами – вели-
кими промисловими підприємствами – договори, які передбачали 
штрафні санкції в розмірі 0,75% за кожен день протермінування 
платежу або 273% річних. У 1996 році ІСД поставив 5,5 млрд ку-
бометрів газу підприємствам Донецька [169]. 

Таким чином, необхідною умовою для накопичення пер-
винного капіталу в Україні ставав патронат влади. Трейдери роби-
ли ставку на адміністративний ресурс, постачальники російського 
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газу на Україну і посередники при його продажу на території кра-
їни визначалися в кабінетах владної еліти. 

У другій половині 1990-х років тривало інтенсивне зрощування 
великого капіталу з владою, а знаковим моментом 2000-х стає адресна 
приватизація найбільших підприємств гірничометалургійної галузі. 
Умови приватизаційних конкурсів із продажу стратегічних промисло-
вих підприємств виписувалися під конкретного покупця, в результаті 
чого до конкурсу допускався один інвестор, який і купляв актив за 
мінімальною вартістю. Прикладом такої приватизації є продаж 
«Криворіжсталі», «Укррудпрому», «Нікопольського феросплавного 
заводу». Із 38 великих підприємств, приватизованих у 2004 році, 20 
належали до стратегічних об'єктів. З них 18 було продано через 
центральний апарат ФДМУ шляхом некомерційних конкурсів із вста-
новленням кваліфікаційних вимог для відбору покупців. У результаті 
13 підприємств були придбані чотирма найбільшими бізнес-групами, 
у тому числі: «System Capital Management» (патронувалася тодішнім 
Прем’єр-міністром України В. Януковичем) – 7 об’єктів, «Інтер-
пайпом» (патронувалася самим Президентом України Л. Кучмою) – 2 
об’єкти [170]. 

У 2000-х роках великий капітал і влада вже існували в режи-
мі тісної взаємодії. Держава надавала свою підтримку тим галузям, 
у яких був зацікавлений великий капітал, а бізнес-групи надавали 
фінансову й політичну підтримку тим політичним силам і акторам, 
які забезпечували їм державний патронат у ході придбання об'єктів 
державної власності. Це створило засади неконкурентних відносин 
на ринку та політичної корупції. Так, наприклад, щорічно, почи-
наючи з 1996 року, в Законі України про державний бюджет перед-
бачалися витрати на державну підтримку вугільної промисловості. 
Ці кошти спрямовувалися на капітальні вкладення, оновлення 
основних фондів, реструктуризацію галузі, гірничорятувальні за-
ходи, у тому числі і на часткове покриття собівартості вугільної 
продукції. При цьому, обсяги держпідтримки вугільної галузі за 
рахунок коштів державного бюджету з кожним роком збільшува-
лися. У бюджеті 2005 року вони становили 3,5 млрд грн, на 2007 
рік вже було заплановано витратити понад 5,7 млрд гривень. 

Державні дотації підприємствам вугільної галузі дозволяли 
істотно знизити вартість вугілля та проводити реконструкцію шахт. 
Обидва ці факти грали на руку фінансово-промисловим групам, чий 
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бізнес був побудований на технологічному ланцюжку «вугілля-кокс-
метал», а також на виробництві обладнання для шахт. По-перше, 
металургійні підприємства бізнес-груп отримували недороге вугілля, 
по-друге, бізнес-групи отримували можливість продавати вітчизня-
ним шахтам обладнання, яке вироблялося на заводах, що цим бізнес-
групам належали. Юхим Звягільський, який контролює найбільшу в 
Україні шахту імені Засядька, відзначав, що принцип держпідтримки 
на технічне переоснащення шахт не був вільний від елементів суб'єк-
тивізму, часто носив форму «безкоштовного подарунка», окрім того, 
не стимулював економне використання коштів [171].  

Поступово крупний капітал стає одним з найважливіших еле-
ментів політичної системи, що впливають на формування держав-
них структур і визначають державну політику. Бізнес-еліта, як 
одна з наймогутніших груп інтересів, істотно впливає на всі три 
структурні складові політичної системи України: інституційну, 
інформаційно-комунікативну і нормативно-регулятивну. Свій 
вплив на політичні процеси бізнес-еліта здійснює через атомарну 
одиницю політичного поля – особистість, при цьому, можна гово-
рити про дворівневій вплив (йдеться як про представників прав-
лячої еліті, політичного класу, так і про електорат). Міркуючи про 
засоби впливу великих корпорацій на політичні процеси, Р. Райх 
стверджує, що компанії в умовах посилення конкурентної бороть-
би за споживача й інвестора, все більше коштів готові витрачати на 
лобіювання, рекламу і PR, а подеколи навіть на хабарі та «від-
кати», щоб домогтися прийняття законів, які забезпечують їм ті чи 
інші переваги перед конкурентами. 

Отже, якщо говорити про вплив бізнес-еліти на політичні про-
цеси та прийняття державних рішень, то необхідно виділяти три рівні 
взаємодії: прямий, опосередкованій та тіньовій. У першому випадку 
йдеться про особисте представництво вітчизняних бізнесменів в 
органах виконавчої та законодавчої влади, самі бізнесмени висту-
пають в ролі правлячої еліті, в іншому – про ставлеників крупних 
капіталістів у державних органах влади (прикладом тому можуть 
бути топ-менеджери вітчизняних ФПГ, які займають високі державні 
пости). Методи тіньового лобіювання власних інтересів найбільш 
активно використовуються бізнес-елітою в ході бюджетного й 
приватизаційного (реприватизаційного) процесів. Як показує спосте-
реження, бізнес-групи надають фінансову та політичну підтримку тим 
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політичним силам і акторам, які забезпечують їм державний патронат 
у ході придбання об’єктів державної власності. 

Вплив великого капіталу на інституційну підсистему стає 
можливим завдяки інтеграції представників бізнесу до органів 
законодавчої та виконавчої влади, політичних партій і всіляких 
фондів. При цьому, українські капіталісти, володіючи фінансовим 
ресурсом, не тільки впливають на ухвалення державних рішень, 
але й стають ініціаторами, відправними точками при створенні но-
вих політичних інститутів (партій і фондів). 

На початку 2000-х років представництво великого капіталу в 
органах влади зростало, а стосовно малого та середнього бізнесу 
набирала обертів бюрократична машина. За даними Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC), у 2003 році українські підприємства в 
середньому витрачали на отримання всіх дозволів більше трьох 
місяців, у 2004-му – 4,5 місяці [172]. На думку Ф. Бланка, керів-
ника проекту IFC «Розвиток підприємництва в Україні», на той 
момент вітчизняна економіка була економікою з жорстким 
режимом контролю з боку держави. У розвинених країнах про-
цедуру перевірок проходять тільки підприємства, що входять до 
групи ризику (мала частина від загальної кількості суб'єктів, зай-
нятих у фармацевтиці, хімічній промисловості, ядерних розробках 
та інших потенційно небезпечних видах діяльності), у Грузії, 
приміром, держава регулярно перевіряє менше третини всіх фірм, 
в Білорусі – дві третини. У 2004 році український малий та 
середній бізнес зазнав 1,4 млн. перевірок, які коштували підприєм-
цям 500 млн. грн. (включаючи штрафи і неофіційні платежі кон-
тролюючим органам).  

Сукупний фінансовий результат малих і середніх підпри-
ємств був позитивним у 2000 році (трохи більше 1 млрд грн). З того 
часу, незважаючи на зростання доходів (за даними Держкомстату), 
малий бізнес незмінно залишався в мінусі. У 2003 році сумарні 
збитки малого та середнього бізнесу сягнули 1,3 млрд грн, у 
2005-му – 529 млн. гривень. 

У 2003-2004 роках відбувся злам у тенденції зростання кіль-
кості українців, зайнятих у малому бізнесі. З 1991 до 2003 року 
їхня кількість неухильно збільшувалася, а у 2004 році (порівняно з 
2003 роком), кількість осіб, зайнятих на малих підприємствах, 
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уперше в Україні знизилася – з 2 052,2 тис. до 1 978,8 тис. осіб (на 
73,4 тис. осіб або на 3,6%) [173]. 

До 2004 року малий і середній бізнес відчував невдоволення 
своїм економічним становищем. Кланова економіка призвела до 
критичної ситуації для малого та середнього бізнесу. Вона не дава-
ла можливості для розвитку бізнесу, непатронованого владою. 
Великий капітал монополізував усі прибуткові види діяльності й 
закрив до них доступ не лише для іноземного, а й для решти 
українського капіталу. Програми підтримки малого бізнесу, фак-
тично, були згорнуті. Із системи державної підтримки було вик-
лючено і середній бізнес [174]. 

«Помаранчева революція» стала не тільки протестом проти 
існуючого політичного порядку, але й економічним. Саме пред-
ставники малого та середнього бізнесу, чию підприємницьку енергію 
стримувала кланова економіка, в 2004 році надали істотну підтримку 
В. Ющенку на президентських виборах. Ця підтримка виражалася не 
тільки в голосах на виборчих дільницях, але й у фінансовій допомозі 
«революціонерам Майдану». Колишній комендант Майдану в Києві 
Р. Безсмертний розповідав, що у революціонерів не вистачало грошей 
на харчування та забезпечення Майдану лише в перші два-три дні, а 
потім необхідну допомогу надав середній бізнес, забезпечуючи людей 
теплим одягом та їжею [175]. 

Разом з тим, після обрання В. Ющенка Президентом Укра-
їни, нова влада зосередилася на політичних питаннях, а публічний 
діалог між владою та бізнесом залишився формальним. У бюджеті 
2006 року на реалізацію Програми розвитку національного під-
приємництва було передбачено 1,8 млн. грн, аналогічна цифра 
фігурувала і в бюджеті на 2007 рік. У 2008 році ця цифра ста-
новила 2 млн. грн, а в 2009 – 400 тис. гривень. Увага влади знову 
зосереджувалася на проблемах великого капіталу. 

Так, ставши Президентом України, В. Ющенко запроваджує 
практику проведення зустрічей з представниками великого бізнесу. 
Так, у липні 2007 року за ініціативи В. Ющенка був підписаний Ме-
морандум між президентом і представниками великого бізнесу. Зок-
рема, в документі йдеться про відповідальність представників круп-
ного бізнесу й президента за розвиток економіки, соціальну ста-
більність та підвищення добробуту громадян. Сприяти досягненню 
цієї мети, на думку авторів документа, повинна співпраця президента 
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й крупного бізнесу при формуванні та реалізації економічної по-
літики, збільшення внутрішніх інвестицій в економіку Україні.  

Ю. Тимошенко, вдруге ставши Прем’єр-міністром України, 
також висловлюється за безпосередню участь бізнесменів у роз-
робці законопроектів, запропонувавши направляти до Верховної 
Ради України законопроекти, де знайдено компроміс між бізнес-
інтересами та інтересами суспільства. Дещо пізніше – 23 квітня 
2008 року, за ініціативи Кабміну створюється Національна стра-
тегічна Асамблея при Уряді, що покликана консолідувати діяль-
ність суспільства, представників бізнесу, Кабінету Міністрів та 
органів виконавчої влади для формування і реалізації довгостроко-
вої стратегії розвитку країни, підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки на принципах соціального партнер-
ства, відвертості та прозорості. 

Проте незважаючи на заявлені владою наміри публічно спів-
працювати з великим бізнесом у різних площинах, у тому числі й 
економічній та законодавчій, єдиною точкою спільних публічних 
зусиль влади і бізнесу на той час були соціальні проекти, у рамках 
яких представники крупного капіталу виступали меценатами. Інші 
заявлені представниками влади аспекти залишилися на рівні 
політичної риторики. Разом з тим, співпраця влади й бізнесу в 
соціальній сфері за часів В. Ющенка, коли влада акцентувала увагу 
на проблемних моментах суспільства, а капітал, як спонсор, брався 
за їх рішення, викликають питання з приводу відвертості та прозо-
рості відносин влади і бізнесу. Так, за словами радника Голови 
наглядової ради фундації А. Мірошніченка, після того, як дружина 
Президента К. Ющенко очолила фундацію «Україна 3000», об’єми 
пожертвувань на його проекти зросли в декілька разів. Тоді як 
фінансування фундації «Україна – дітям», яку очолювала Л. Кучма 
з 2005 до 2007 року, скоротилася на 70% [176]. Як відомо, до фон-
ду «Україна 3000» регулярно перераховували кошти і Р. Ахметов, і 
В. Пінчук, і К. Жеваго. Один із дослідників відносин влади і біз-
несу С. Телешун також акцентує увагу на тому, що влада і бізнес, 
виводячи в площину публічності співпрацю на соціальній ниві, 
домовленості про правила політичної й економічної гри залишають 
в тіні. «На політичних тусовках чи то в Києві, чи то в Батурині, чи 
то в Давосі присутні одні й ті самі особи. Вони дозволяють 
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політичним суб’єктам (ключовим політичним акторам, партіям 
тощо) організаційно й медійно реалізовувати соціально-політичні 
проекти, водночас домовляючись про «ціну гарантій і правила 
гри», – стверджує С. Телешун [177]. 

Дослідження бізнес-середовища в Україні, що було про-
ведене IFC влітку 2006 року, зафіксувало, що дозволи та перевірки 
залишаються на той момент одними з головних адміністративних 
бар’єрів, які перешкоджають веденню бізнесу разом з оподат-
куванням і державним регулюванням експортної діяльності, а 
також обов’язковою сертифікацію та ліцензуванням товарів та 
послуг. Контролюючі органи в той період перевіряли близько 95% 
усіх підприємств. Найактивніші інспекційні органи (Державна 
податкова адміністрація України (ДПАУ), Державний департамент 
пожежної безпеки і Державна санітарно-епідеміологічна служба) у 
2006 році здійснили перевірку більше 50% підприємств країни. За 
цей час підприємства сплатили своїм співробітникам за роботу з 
контролюючими органами близько 189 млн. грн. (понад 37 млн. 
дол. США). Система видачі дозволів у 2006 році стала ще більш 
жорсткою: збільшилося охоплення і кількість дозволів, які одержали 
підприємства. Так, частка підприємств, які одержували дозволи, 
зросла на 10%, а кількість дозволів, що підприємства мали одер-
жувати, порівняно з 2004 роком зросла у середньому до 4,5%. Ще 
одним фактором, що стримував розвиток малого та середнього під-
приємництва було податкове законодавство. IFC у своєму дос-
лідженні «Вартість дотримання податкового законодавства в Ук-
раїні» досліджує витрати підприємців на виконання обов’язкових 
податкових процедур, а також аналізує яким чином ці витрати 
впливають на ділове середовище та розвиток бізнесу. Отже, на 
думку експертів Міжнародної фінансової корпорації, за часів 
президентства В. Ющенка вартість дотримання податкового 
законодавства в Україні лягала важким тягарем на підприємства, 
особливо на суб’єктів малого бізнесу, в яких вона сягала 8% 
їхнього річного доходу. Ці витрати можна порівняти з додатковим 
податком, який шкодить їхній конкурентоспроможності і на внут-
рішньому, і на світовому ринках. Таким чином, малі підприємства 
опинилися в невигідному конкурентному становищі порівняно з 
великими корпораціями навіть на внутрішньому ринку країни, що 
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не сприяло залученню інвестицій і могло бути певною пере-
шкодою для створення нових малих і середніх підприємств.  

Формат відносин влади й бізнесу в Україні істотно змінився 
після приходу у 2010 році до влади В. Януковича. У цей період 
ліквідовано ряд структур, що виконували роль каналів комунікації 
бізнесу з владою як на рівні малого та середнього бізнесу, так і 
великого капіталу. По-перше, у рамках адміністративного рефор-
мування було прийнято Рішення про ліквідацію Державного комі-
тету України з регуляторної політики та підприємництва (Указ 
Президента України № 1085 «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади»). Відповідно, вищезгаданий орган 
буде існувати, але не як незалежна самостійна одиниця, а як 
департамент при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі 
України. Таким чином, у результаті адміністративної реформи ві-
домство де-юре втрачає незалежність, а представники малого та 
середнього бізнесу – потенційний канал впливу на законотворчу 
діяльність у сфері підприємництва. Нагадаємо, що згідно з Зако-
ном України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» до функцій та повноважень комітету 
належало прогнозування та створення умов для розвитку під-
приємництва, удосконалення законодавчого регулювання і забез-
печення функції контролю у сфері підприємництва. Для виконання 
цих завдань Держкомпідприємництва, мав право призупиняти 
Рішення центральних і місцевих органів виконавчої влади, що 
створювали бар’єри для вільного розвитку підприємництва. 

По-друге, постановою Кабінету Міністрів України від 2 
червня 2010 року № 397 ліквідовано Раду інвесторів, створену у 
2007 році. 

Згідно з Положенням про Раду інвесторів, основними функ-
ціями цієї структури були підготовка пропозицій щодо форму-
вання державної інвестиційної політики; проведення аналізу та 
підготовка прогнозної економічної оцінки впливу рішень Кабінету 
Міністрів України на розвиток інвестиційної діяльності; виявлення 
перешкод у діяльності інвесторів, підготовка обгрунтованих про-
позицій щодо їх подолання. 

Окрім цього, ряд дій влади суттєво ускладнив роботу малих 
підприємців. По-перше, малим підприємцям підвищили пенсійні 
внески, по-друге, з 1 січня 2011 року Податковий кодекс заборонив 
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визнавати витрати з виплат на користь фізичних осіб, які пра-
цюють на єдиному податку. Ця норма викликала протест підприєм-
ців, але оновлені правила, що скасовують цю норму, вступили в 
силу тільки 1 січня 2012 року. Багато підприємців, витіснені цим 
обмеженням з ринку, навіть після його скасування навряд чи 
повернуться у свою нішу (їхні місця зайняли конкуренти). 

Однією з причин, що стримують розвиток малого та серед-
нього бізнесу залишається хабарніцтво та корупція з боку органів 
влади. Так, у 2010 році за даними IFC близько 46% опитаних під-
приємств підтвердили, що вдавалися до неофіційних шляхів вирі-
шення питань із державними органами [178]. 

Як результат – статистичні показники, які демонструють 
рівень розвитку малого бізнесу в Україні. Відомо, що на частку 
малого бізнесу у ВВП України припадає близько 15-16% за даними 
2011 року. Слід зазначити, що в Європі цей показник вищий у 
декілька разів і становить 58% ВВП. Це являє собою двигун еко-
номічного зростання, інновацій та підприємництва. За даними офі-
ційної статистики, у сфері малого підприємництва в Україні ста-
ном на 1 січня 2011 року діяли 151,4 тис. підприємств, які забез-
печували 7% ВВП країни. Слід зазначити, що в той же час, у сусід-
ніх Чехії, Словаччині та Угорщині, частка малих підприємств у 
обсязі ВВП визначалася на рівні 30-40%. 

В Україні найбільша кількість малих підприємств працює у 
м. Києві, на другому місці – в Автономній Республіці Крим. Так, 
на початку 2011 року в українській столиці чисельність малих фірм 
становила 243 на 10 тис. населення, у Криму – 81 підприємство на 
10 тис. населення. По областях України статистика була наступ-
ною: досить високі показники концентрації малого бізнесу в Київ-
ській, Дніпропетровській та Донецькій областях (72, 69, 54 під-
приємства на 10 тис. чоловік населення відповідно), найнижчі – в 
Рівненській, Чернівецькій та Волинській областях (41, 44, 45 
підприємства на 10 тис. чоловік населення відповідно) [179]. 

В економічній системі країни домінує крупний капітал: до 
цього призводить існуюча політика влади стосовно великого капі-
талу і малого та середнього бізнесу. Власники великих компаній 
займають високі державні пости й орієнтовані, насамперед, на реа-
лізацію власних інтересів, у той час як малий і середній бізнес 
залишається на узбіччі економічних процесів. У результаті цього, 
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вітчизняна економіка позбавлена гнучкості, не орієнтована на фор-
мування конкурентного середовища та демонополізацію. Саме ці 
функції в економічній системі належать малому бізнесу. Крім цьо-
го, саме розвинений малий бізнес сприяє пом’якшенню соціальної 
напруженості в суспільстві, ослабленню майнової диференціації, 
демократизації ринкових відносин.  

Конкурентоспроможність великого бізнесу багато в чому 
залежить від використання високих технологій, доступу до фінан-
сів, скорочення числа зайнятих працівників. Великий капітал, праг-
нучи знизити витрати на виробництво, скорочує кількість робочих 
місць на своїх підприємствах, замінюючи людську працю роботи-
зованою технікою або наймаючи мінімум високопрофесійних спів-
робітників, здатних виконувати максимальний обсяг роботи. 

При цьому малий бізнес – це основне джерело робочих місць 
для населення Європи й Америки. 

 Як ми пам’ятаємо, світова фінансова криза почалася саме з 
краху великих корпорацій. Цей факт став причиною пошуку кра-
їнами розвиненої ринкової економіки нових механізмів допомоги 
малому бізнесу. Так, у 2010 році Б. Обама виступив з ініціативою 
виділити 30 млрд. дол. США малому бізнесу, а також закликав уряд 
США надавати компаніям податкові пільги у вигляді звільнення 
від сплати 5 тисяч доларів за кожного нового співробітника. Вже у 
2011 році Обама просить у Конгресу виділення 65 млрд. дол. на 
підтримку малого бізнесу та стимулювання створення робочих 
місць у цій сфері економіки. 

Регулювання діяльності малих підприємств в Європі значно 
спрощено. Наприклад, щоб зареєструвати компанію в Польщі чи 
Португалії знадобиться всього лише година часу. Істотна різниця є 
і в ставленні до підприємців з боку фіскальних органів: у Польщі 
фінансові недоліки в роботі підприємця податкова спочатку роз-
глядає як помилку, а до відповідальності притягує лише за значні 
правопорушення, в той час як в Україні будь-якого підприємця 
податкова розглядає як потенційного злочинця. 

В Європі та Америці створено централізовані органи, основною 
функцією яких є сприяння розвитку малого та середнього підприєм-
ництва. Так, в Європі проблемами малих і середніх підприємств зай-
мається Європейська комісія – базові принципи роботи з підпри-
ємствами сектора однакові для всіх країн Європейського Союзу. 
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Основний принцип «Think Small First» («спочатку думай про 
маленьких») – включає в себе як освітні аспекти, навчання 
молодих людей навичкам ведення бізнесу, так і скорочення адмі-
ністративних бар’єрів, що перешкоджають веденню бізнесу в 
країнах ЄС плюс програми, що забезпечують доступ малого під-
приємництва до фінансових ресурсів. Багато країн Євросоюзу при-
діляють підвищену увагу вихованню потенційних підприємців ще 
зі шкільної лави – у школах читаються лекції про підприємництво, 
у програмах університетів також присутній спеціальний предмет 
або інформаційні проекти для бажаючих почати свій бізнес. 

Як показує досвід Нідерландів, одним з найважливіших фак-
торів у питанні зниження адміністративних бар’єрів є єдність усіх 
політичних партій у цьому питанні. Завдяки політичній волі з 2003 ро-
ку в Нідерландах вдалося зменшити адміністративний тягар на біз-
нес на 25%, що еквівалентно 4 млрд. євро. 

Для забезпечення доступу підприємців до фінансових ресур-
сів у більшості країн ЄС використовуються схеми гарантування по 
позиках або спільне мікрокредитування. 

Якщо говорити про інноваційний бізнес, то однією з країн 
ЄС, де системно підтримують розвиток цього сектора, є Німеч-
чина. Для того щоб стимулювати просування новаторських ідей і 
створення інноваційних підприємств на базі науково-дослідної 
діяльності, колективам, що працюють у цій сфері, надають всі 
необхідні послуги з експертизи, їм допомагають встановити кон-
такти з організаціями та підприємствами-партнерами, надають 
відсутню для роботи інфраструктуру. 

На сьогодні в Німеччині діє близько 300 технологічних інно-
ваційних центрів, які надають підтримку підприємцям-початків-
цям, орієнтованим на створення технологічних інноваційних фірм 
при наукових дослідницьких та освітніх структурах. 

Одна з програм Мінекономіки Німеччини «SIGNO – під-
приємство» створює стимули для малого та середнього бізнесу 
інвестувати в R&D сектор. Метою програми є підвищення інно-
ваційної активності малих і середніх підприємств, поширення зна-
нь про правову охорону результатів розумової праці в економіці й 
науково-технічній інформації, а також форсування господарського 
використання винаходів. Допомогу молодим інноваційним під-
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приємствам в Німеччині покликані надавати також фонди High-
Tech Grunderfonds і ERP-Startfonds. 

Організаційна політика по роботі з малими інноваційними під-
приємствами в Німеччині приносить свої плоди – продукція німе-
цьких компаній висококонкурентна в багатьох наукомістких галузях. 

В Україні з 1 січня 2012 року розпочав роботу Фонд під-
тримки малого наукоємного бізнесу, покликаний здійснювати кон-
курсний відбір і надавати фінансову підтримку інноваційним про-
ектам на доконкурентній стадії. Разом з тим, на сьогодні відсутня 
будь-яка публічна інформація про діяльність Фонду, який навіть не 
має власного ресурсу у світовій павутині. 

Для підтримки та захисту малого і середнього бізнесу в 
США у 1953 році створено незалежне федеральне агентство Small 
Business Administration, яке підпорядковане безпосередньо Пре-
зиденту країни. Агентство SBA проводить державну політику що-
до малого бізнесу та реалізує різні програми підтримки малого біз-
несу, спрямовані на надання фінансової, технічної, консультацій-
ної та юридичної допомоги малим підприємствам на всіх етапах 
їхнього розвитку. 

Структура надає малим підприємствам прямі кредити до 750 
тис. дол. США, гарантії по кредитах до 1 млн. дол. на 85% суми, 
фінансові консультації та управлінську допомогу. Джерело ресур-
сів – прямі дотації Конгресу. Основні клієнти Адміністрації – ново-
створені малі підприємства, які не мають доступу до ринку капі-
талів. У Small Business Administration особлива гендерна політика – 
Адміністрація підтримує жіноче підприємництво, для жінок ство-
рені спеціальні консультативні центри, крім того в процедурах дер-
жавних закупівель закладена так звана жіноча квота. Саме тому 
жінкам належить приблизно третина малого бізнесу в США. 

У загальній складності в малому бізнесі країни зайнято 
більше 62 млн осіб (50% усіх працюючих у приватному секторі), 
які становлять понад 50% ВВП країни і виробляють більше 30% 
експортної продукції. 

Експерти, оцінюючи політику української влади щодо МСБ, 
бачать в ній політичні причини. «Можновладцям не хотілося бачи-
ти малий бізнес в Україні. Коли людина має бізнес, держава майже 
не може впливати на нього, і така свобода дратує», – вважає глава 
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Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту під-
приємців» С. Доротич [180]. Аналогічну точку зору висловлює і 
голова Центру економічного розвитку О. Пасхавер: «Некерована 
маса, самостійна і незалежна. З точки зору влади – набагато краще, 
якби вони працювали на заводах», – відзначає економіст [181]. 

Клановість вітчизняної економіки, корупція, високе регу-
ляторне навантаження стримують розвиток малого підприємництва та 
зводять нанівець перспективи стабільного та довгострокового зрос-
тання економіки, знижують конкурентоспроможність країни і поз-
бавляють її інвестиційної привабливості. Основним каналами кому-
нікації великого капіталу та влади залишається особисте спілкування 
власників бізнесу з представниками влади (або ж безпосереднє вход-
ження представників капіталу у владні органи), механізмами ар-
тикуляції інтересів дрібного бізнесу залишаються публічні акції про-
тесту. Формальні інститути, через які представники малого бізнесу 
могли б лобіювати свої інтереси у владі, як показує досвід, не ви-
конують своїх функцій та існують лише номінально, не допомагаючи 
підприємцям відстоювати інтереси у відносинах з органами влади. 
Йдеться про консультаційно-дорадчі органи, такі як Координаційна 
рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 
Кабінеті міністрів України (створена в грудні 2010 року), Рада під-
приємців при Верховній Раді України (створена в лютому 2008 року), 
регіональні координаційні ради з питань розвитку підприєм-
ництва (Почаїв створювався при місцевих органах влади в Перші 
роки незалежності). 

Таким чином, необхідно констатувати, що вітчизняна еко-
номіка потребує вжиття заходів, що передбачають розвиток малого 
та середнього бізнесу, створення механізмів реальної взаємодії під-
приємців і влади. 
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РОЗДІЛ ІІІ 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, 

ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД ВЛАДОЮ 
 

Як незалежна держава Україна вступила у своє третє десятиліт-
тя. Минулий період можна характеризувати як позитивними, так і не-
гативними процесами. Останні не додають оптимізму її громадянам.  

Не додав оптимізму і минулий 2012 рік. Перші десять міся-
ців нічого суттєвого в політиці не відбувалося, за виключенням 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, подія, сама по собі знач-
на, але до політичних її віднести неможливо. 

Політичною подією стали вибори у Верховну Раду України 
28 жовтня. Парламент визнано легітимним. Проте через блоку-
вання опозицією парламент тривалий час не міг розпочати роботу. 
Представника Партії Регіонів В. Рибака обрано Головою Верховної 
Ради України, М. Азарова знову затверджено Прем’єр-міністром 
України. Змінилась структура, оновлено склад Уряду (11 із 25 но-
вих членів). Відбулися відповідні кадрові заміни в Адміністрації 
Президента України. 

Президент України В. Янукович визначив Уряду основні нап-
рями щодо здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави. 
У пропонованому розділі йдеться про основний напрям, тривалу 
тенденцію розвитку українського суспільства в умовах модернізації. 

Виходимо з того, що в сучасних умовах модернізація – це 
засіб існування сучасних суспільств, їхня реакція на внутрішні та 
зовнішні виклики. 

У цьому контексті гостро постає питання, чи буде Україна у 
найближчі роки розвиватися шляхом якісних модернізаційних 
змін, суспільної відмови від механічного нагромадження багатства, 
від суто кількісного зростання на користь інтенсивного розвитку за 
рахунок зміни якості, упровадження інноваційних технологій. 
Лише в цьому випадку країна розвиватиметься як цілісність, у ній 
можна буде нормально жити не тільки групі «обраних», а й «пере-
січним» громадянам. 

Президентські вибори 2010 року (7 лютого 2010 року В. Яну-
кович був обраний Президентом України), наступні зміни в полі-
тичному житті України поклали кінець руйнівному правлінню на-
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ціонал-радикалів. Після тривалого часу топтання на місці до влади 
прийшла команда реформаторів. З’явилася надія на зміну на краще. З 
прийняттям Основ внутрішньої та зовнішньої політики на законо-
давчому рівні визначено головні напрями політичного курсу України. 

Перед Президентом України на весь зріст постало завдання 
подальшого зміцнення незалежності держави, збереження стабіль-
ності та міжнаціональної згоди, протистояння спробам розколоти 
країну за ідеологічними та національними відзнаками, безвідклад-
ного вирішення питань внутрішньої і зовнішньої політики. Відпо-
віді на сучасні виклики, які постали перед владою, і є необхідними 
передумовами утвердження України як єдиної суверенної держави. 

 

3.1. Становлення ефективно діючих владних структур 
 

У практичній діяльності політичні сили, які прийшли до вла-
ди, зіткнулися з величезними труднощами, масштаби та серйоз-
ність яких, судячи з усього, перед здобуттям важелів державного 
управління усвідомлювались не повною мірою. Дезорганізована 
економіка, спустошена казна, зубожіння величезної кількості 
населення роблять усе більш проблематичним у короткий термін 
змінити на краще становище в країні, життя людей. Регіонали 
вибудували залізобетонну вертикаль влади, але анонсованого еко-
номічного дива поки не видно і українцям уже не говорять про 
«покращення життя вже сьогодні. Є лише один шлях до екон-
омічного росту – тяжка, наполеглива праця [1].  

У кінці листопада 2010 року відбулися масові протести під-
приємців проти проекту Податкового кодексу, а пізніше – чорно-
бильців та афганців щодо зміни пільг. Влада була вимушена йти на 
поступки. Введення пенсійної реформи неоднозначно сприй-
мається населенням. Арештовано, а потім помилувано Ю. Луценка, 
порушено кримінальні справи проти Ю. Тимошенко, які закін-
чилися її ув’язненням. США та ЄС роблять ряд різких заяв 
стосовно стану демократії в Україні. Канцлер Німеччини А. Мер-
кель стверджувала, що в Україні і Білорусі люди все ще страж-
дають від диктатури і репресій [2]. Також були проблеми в пере-
говорах з Росією стосовно газових питань та входження до Мит-
ного союзу Росії, Білорусі, Казахстану. 
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Нагальною потребою на сучасному етапі є сильна демо-
кратична влада. Вона має ґрунтуватися на довірі народу, його 
активній участі у здійсненні державної політики. Для здобуття 
такої довіри, поряд з багатьма іншими передумовами, вирішаль-
ними є етично вмотивовані дії владних структур, лідерів держави, 
політичної еліти. Остаточний вихід з глибокої економічної кризи, в 
якій і досі перебуває країна, можливий лише на шляху поглиблен-
ня демократії, активного використання матеріального та інте-
лектуального потенціалу країни. Для цього народ, як суверен, від 
якого виходить вся влада в державі, повинен мати організаційні 
структури для реалізації своєї владної волі. Роль і місце органів 
місцевого самоврядування мають бути значно підвищені. 

Головним «дефіцитом» української демократії є ігнорування 
законів і непрацююча Конституція. Судова система є залежною від 
виконавчої влади і політичних інтересів і в результаті – корум-
пованою. Для удосконалення Основного Закону країни створена 
Конституційна Асамблея. 

Другим чинником, що заважає розвитку демократії в Україні, 
є порушення балансу в системі влади. Відбувається абсолютна 
концентрація влади у Президента і, як наслідок, ручне управління 
країною. Авторитарний режим, як правило, виникає тоді, коли на 
порядок денний висуваються проблеми модернізації економіки, 
прискорення темпів розвитку країни. При відповідних умовах 
авторитарний режим може набувати рис демократичного управ-
ління. І до цього влада має прагнути. 

Нарешті, вразливим місцем демократії, що небезпечно при 
концентрації влади в одних руках, є відсутність важелів впливу на 
владу, оскільки опозиція, експерти і громадяни практично від-
сторонені від процесу розробки та прийняття владних рішень. 

У політичному житті будь-якої демократичної країни відносини 
між політичними опонентами будуються по лінії влада – опозиція. 

Влада – одна з фундаментальних засад суспільства. Вона іс-
нує скрізь, де є усталені об’єднання людей (у сім’ї, виробничих ко-
лективах, різних організаціях і закладах, у державі). Влада – це 
здатність системи забезпечити виконання її елементами прийнятих 
зобов’язань, спрямованих на реалізацію колективних цілей. Б. Рас-
сел стверджував, що влада може бути визначена як реалізація 
поставленої мети [3].  
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Влада та політична влада – це здатність і можливість однієї 
особи, групи людей здійснювати визначальний вплив на політичну 
діяльність та політичну поведінку громадян і об’єднань за допо-
могою різноманітних засобів: волі, авторитету, права, насильства. 
Суть політичної влади визначають її функції: формування полі-
тичної системи суспільства; управління справами суспільства й 
держави; створення відповідного типу правління, режиму й, зреш-
тою, державно-політичного ладу суспільства. 

Як відомо, поняття «політична влада» ширше за змістом, ніж 
державна влада, оскільки порівняно самостійне значення мають сто-
сунки влади з громадськими об’єднаннями, з політичними партіями, 
громадянами, зокрема під час виборів, інших масових акцій. 
Важливим компонентом політичної влади є культура влади – форма 
соціальних відносин, які полягають в обмеженні примусу й переході 
до застосування в управлінні авторитету та традицій. Культура влади 
базується на законі й авторитеті громадян, на правовій ідеї. 

ХХ століття знаменувало перехід усіх західноєвропейських 
держав до практичної реалізації ідеї поділу влади відповідно до 
власних можливостей, політичних цілей та історичних традицій. 
Поділ влади – провідний механізм функціонування всіх видів 
політичної та неполітичної влади. Такий поділ є характерною для 
демократичної держави системою функціонування влади, згідно з 
якою законодавча, виконавча й судова влада здійснюються різними 
людьми. Тільки узгодження дій усіх трьох гілок влади спроможне 
забезпечити функціонування та стабільний розвиток держави. 
Принцип розподілу функцій влади невіддільний від визнання 
єдності державної влади джерелом якої є народ. 

Керівниками владних структур повинні бути відібрані за кон-
курсом професіонали. Також необхідно періодично проводити атес-
тацію всього корпусу державних службовців на відповідність посад, 
які вони займають. Управлінська еліта повинна досконало володіти 
політичною культурою, тобто професійно знати закони суспільно-
політичного устрою, компетентно застосовувати ці знання у своїй 
сфері діяльності, професійно налагоджувати взаємини з колегами по 
управлінню і на цій основі дотримуватися політичної коректності. 

Однією з актуальних проблем є викорінення корумпованості 
в державному апараті. Для боротьби з корупцією недостатньо, хоча 
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і важливо, щоб вищі посадові особи держави були порядними 
людьми. Небезпека таїться в їх оточенні. Як свідчить реальність, не-
поодинокими тут є випадки хабарництва. Концептуальною основою 
нормативно-правових основ у боротьбі з корупцією має бути не 
документування наслідків цього негативного явища, а створення 
умов, які виключали б можливість корумпованих проявів. Т. Дже-
ферсон, американський державний діяч казав, що протистояти ко-
рупції і тиранії треба до того, як вони заволодіють нами. Краще вза-
галі не пускати вовка у вівчарню, ніж сподіватися на те, що зумієш 
видерти йому зуби й кігті після того, як він туди увійде [4]. Якщо цю 
тенденцію не подолати, то наслідком цього може стати становлення 
такого суспільного устрою, в якому навіть при чітко визначених 
повноваженнях різних гілок влади чесність, порядність та профе-
сіоналізм перестане сприйматися як моральні орієнтири соціальної 
поведінки, а Україна буде виведена із числа цивілізованих країн. 

Стосовно опозиції, то цей термін політична наука визначає як 
протидію, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії. 
Опозиція є неодмінним компонентом, індикатором демократичного 
суспільства й правової держави. У політичній практиці та науці 
визначаються різні види й форми політичної опозиції: стосовно 
системи влади – лояльні та нелояльні, за місцем дії – парламентські 
й непарламентські; за способом дії – системні й ситуаційно-
орієнтовані. У політології термін «опозиція» найчастіше вживається 
для характеристики одного з інститутів сучасного парламентаризму. 

Цивілізована опозиція – це коли суперечності між більшістю 
і меншістю не ставлять під загрозу основи конституційної та 
правової системи. У класичному розумінні цивілізована опозиція – 
це коли не тільки партія, що перемогла, визнає законність і спра-
ведливість правил гри, а й партія переможена – також, хоч саме їй 
це визнання дається нелегко. При цьому, слід зауважити, що 
переможена партія виходить із того, що в ході суперництва зіт-
кнулися не сили Добра і Зла, а лише земні інтереси, кожен з яких – 
законний, і що благополуччя однієї зі сторін не можна досягти за 
рахунок кривдження іншої. Зрештою, політичні перемоги та 
поразки не є остаточними: слід потерпіти до наступних виборів. 

У випадку, коли політична боротьба сприймається як зітк-
нення Добра й Зла, коли партія-переможниця прагне почати націо-
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нальну історію з «чистої сторінки», «переграти» її, а переможена 
партія чекає свого часу, щоб повернути рух історії у зворотному 
напрямі, така протидія не може вважатися конструктивною. 
Характерна деталь: подібну ситуацію відбито в самій назві 
герценівського журналу «Колокол», яку прибічники радикальних 
політичних сил розшифровували як «Кол о Кол». Б. Рубл відмічає: 
«Громадяни режимів, що демократизуються, мають почати думати 
інакше про природу політичної гри й влади, переходити від 
жорсткої політики «хто кого» до політики, орієнтованої на 
компроміс і створення механізмів залучення населення в політику» 
[5]. Отже, конструктивна опозиція має бути альтернативою, а не 
антагоністичною політиці, стратегії та тактиці панівної владної 
еліти. У сучасному українському суспільстві ще не створено умов 
для функціонування цивілізованої опозиції. 

Сьогодні в демократичних державах світу немає усталеного 
підходу до необхідності унормування інституту парламентської 
опозиції на конституційному чи законодавчому рівні. Сучасна по-
літична наука на підставі формальної інституціоналізації опозиції 
та її впливу на законодавчий процес виділяє чотири основні моделі 
парламентської опозиції: 

– вестмінстерська модель (поширена в Австралії, Великій 
Британії, Індії, Ірландії, Канаді, Новій Зеландії), в якій роль пар-
ламентської опозиції формалізована, але на практиці вона мало 
впливає на вироблення політичного курсу країни; 

– французька модель, в якій роль опозиції незначна як на 
практиці, так і інституційно; 

– німецька модель (поширена в Німеччині, Австрії та ін.), за 
якої роль опозиції не настільки формалізована, як у вестмінстер-
ській моделі, проте традиції політичної практики та розвиненість 
інститутів громадянського суспільства дозволяють опозиції на 
практиці реально впливати на ухвалення рішень; 

– скандинавська модель (Данія, Норвегія, Швеція) харак-
теризується значно меншими правами опозиції, ніж у всіх інших 
моделях. Опозиція має право на участь у діяльності законодавчих 
комітетів і в ухваленні порядку денного. 

Історію розвитку парламентської опозиції в Україні можна 
поділити на чотири етапи [6]. 
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Перший етап (1990 – 2006 рр.). Розподіл на парламентську 
більшість та опозицію існував із часу обрання Верховної Ради Ук-
раїни у 1990 році. Діяльність парламентської опозиції в цей час 
здійснювалася на підставі політичних домовленостей із парламент-
ською більшістю. 

Другий етап (2006 – 2007 рр.). Із набранням чинності полі-
тичної реформи у Конституції України було закріплено інститут 
парламентської більшості. Після парламентських виборів 2006 
року В. Ющенко фактично визнав перемогу опозиції і призначив 
В. Януковича Прем’єр-міністром України. 

Третій етап (2007 – 2010 рр.). Закріплення окремих прав пар-
ламентської опозиції вперше відбувся у виборчому законодавстві. 
Формалізація статусу та основних прав парламентської опозиції – 
у Регламенті Верховної Ради України. 

Четвертий етап (з жовтня 2010 р.). Відкрите протистояння у 
середовищі провідних політичних партій, у кінцевому підсумку, 
привело до перемоги В. Януковича на президентських виборах 2010 
року. Рішенням Конституційного Суду України відновлено чинність 
Конституції від 28 червня 1996 року, з Регламенту Верховної Ради 
України виключили главу «Парламентська опозиція». Діяльність 
сучасної парламентської опозиції, в основі якої політичні партії: 
«Батьківщина», «Удар» і «Свобода» мала б здійснюватися відповідно 
до політичної практики першого етапу, тобто на підставі політичних 
домовленостей з парламентською більшістю.  

Сьогодні ці самопроголошені «патріоти» на словах заяв-
ляють про свою любов до України, а своїми діями свідомо та ціле-
спрямовано провокують громадянське протистояння, сіють ворож-
нечу і ненависть між представниками різних національностей, 
компрометують Україну на міжнародній арені. 

У сучасних умовах основним у діяльності парламентської 
опозиції є негативне ставлення до політики Президента, Уряду 
України: несприйняття змісту та способів реалізації владної полі-
тики в різних сферах. Проте відсутність у її складі команди про-
фесійних управлінців ставить віп сумнів її здатність розв’язати 
назрілі економічні і господарські, управлінські питання. 

На сьогодні партія влади – це переважно Партія Регіонів. За 
всіх зауважень до цієї політичної сили, влада має чітку структуру 
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виконавчих органів, програму економічного, соціального розвитку, 
формує зовнішньополітичну стратегію. 

На теперішньому етапі розвитку суспільства вирішальним чин-
ником об’єднання України, як уже говорилось, є утвердження сильної 
демократичної влади. Чинна на сьогодні політична система – це сис-
тема транспартійної корупції, в якій різні партії сваряться на публіці, 
а в середині – зв’язані бізнес-інтересами, які для них є визначальними. 
При цьому культивується всемогутність грошей. А це – прямий шлях 
до корупції. Відповідно до європейських вимірювань демократія – це 
державний механізм, що ефективно діє на користь країни, а не групи 
політиків, це чітке розмежування повноважень між гілками влади, це 
професійно працюючий Уряд, який підтримує стабільна більшість у 
парламенті, і незалежна судова влада, дієва боротьба з корупцією, це 
консенсус політичного класу і суспільства щодо стратегічно важ-
ливих для країни питань [7]. 

Саме політичний клас і правляча політична еліта покликані виз-
начити та запропонувати суспільству магістральні вектори внутріш-
ньої і зовнішньої політики, проект його національного розвитку, адек-
ватний викликам сучасності, геополітичному виміру країни. 

У зв’язку з тим, що справжній політичний клас в Україні тільки 
формується, змін на краще можна чекати лише за умови становлення 
двох-трьох могутніх політичних партій, у змаганні яких за владу за 
досконалої виборчої системи, яка нині відсутня, з’явиться справжня 
владна еліта, політичний клас, який характеризується високим про-
фесіональним рівнем, має стратегічні цілі і волю для їх здійснення. 
Управлінська еліта, якщо вона прагне відігравати роль політичного 
класу, покликана опанувати демократичну політичну культуру і при 
цьому нести правову та моральну відповідальність за стан справ у 
державі. Не повинна стояти осторонь від політичних процесів, що 
відбуваються в державі і духовна еліта. 

 Заміна розбалансованої системи державних інститутів 
досконалою політичною системою, моделлю чіткого розмежування 
владних повноважень, забезпечення механізму стримувань і проти-
ваг, сучасних форм безпосередньої та представницької демократії, 
наявність офіційної опозиції – невідкладні завдання, які належить 
визначити політичному класу і вирішити Президентові, парламент-
ській більшості таствореному Уряду. На цьому етапі очевидною є 
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тенденція відновлення централізованої моделі державного механізму 
на чолі з президентом. При цьому, треба, щоб Президент, Уряд, 
парламент працювали як єдине ціле. Саме главі держави належить 
визначити мету, цілі та стратегію реформ у суспільстві, підібрати 
професійні кадри, об’єднати всі владні інститути для її реалізації. 
Глава держави повинен мати силу волі та відповідні ресурси, щоб це 
зробити. І при цьому новообраному Президенту важливо уникнути 
ситуації, в якій опинився його попередник: ставши у власних очах 
богообраним, перестав реагувати на прості речі, допускати вчинки та 
дії (надмірне особисте збагачення, витрати), які не прикрашають 
будь-якого політичного діяча, а тим більше – лідера нації. На жаль, 
сьогодні спостерігаємо подібні тенденції. Найбільш небезпечна тен-
денція – Президент не зміг уникнути бажання власного збагачення, 
що негативно впливає на його авторитет. Янукович – це уособлення 
морального компромісу, сподівання на «сильну руку», очікування 
порядку. Українцям відомо, що ця «сильна рука» не зовсім «чиста», а 
сила цієї «руки», покликаної встановити порядок, постала саме з 
безпорядку. Але українці до останнього часу погоджуються на цей 
моральний компроміс [8].  

У стратегічному плані невиправданим є включення у владні 
органи на відповідні посади чиновників із колишніх структур, хоча 
нерідко це пояснюють політичною доцільністю та відсутністю 
управлінських кадрів. 

На сучасному етапі роль Української держави, її політичного 
класу в розвитку інститутів громадянського суспільства зростає. Дер-
жава прагне розширювати свої повноваження в соціальній сфері. 
Проте інститути громадянського суспільства практично не впливають 
на функціонування політичної системи. Простежується соціальна 
апатія та слабка здатність до самоорганізації, смиренність перед вла-
дою. У реальності народ виступає не в ролі самоорганізовуючого 
творчого суб’єкта, а як керований і ведений об’єкт [9].  

Нині в Україні всі зрозуміли, що після розвалу СРСР і здо-
буття незалежності у нас так і не склався новий порядок, який 
забезпечував би її успішний розвиток. Країна, яка ще недавно вхо-
дила до десятки найбільш розвинених держав Європи, після про-
голошення незалежності опинилася відкинутою на десятиріччя 
назад, майже на узбіччя світового прогресу. Це підтверджують і 
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міжнародні незалежні рейтинги [10]. Україна отримала лише 71 
місце серед 144 країн у рейтингу успішних країн. Сюди входить 
потужність економіки, ефективність управління, рівень охорони 
здоров’я. У негативному плані йдеться про погіршення свободи 
слова в результаті контролю, що здійснює влада над засобами 
масової інформації, сприйняття корупції. Україна ввійшла в першу 
п’ятірку країн за кількістю скарг в Європейський суд з прав 
людини, зайняла 78 місце з 80 країн, у яких варто було б наро-
дитись. Кращими в цьому плані стали Швейцарія, Австрія та 
Норвегія. П. Симоненко казав, що Україна скотилася в безодню 
дикого капіталізму з усіма його «привабливостями»: бандитизмом, 
рекетом, злиденністю, безробіттям, безпритульністю, бездомніс-
тю… І до цього самого часу ось уже 21 рік наш народ пожинає 
плоди подій тих років [11]. Нині, в рік 91-річниці утворення СРСР,  
йдеться про здійснення заходів, які б дозволили зберегти краще з 
минулого, визначити та розробити нові підходи. 

Як відомо, Радянський Союз уже в кінці 70-х років ХХ сто-
ліття зіткнувся з серйозними економічними проблемами, які нега-
тивно впливали на стан справ у суспільстві. Труднощі, які ви-
никли, скоріше всього можна було подолати. Але для цього 
потрібно було, щоб на чолі країни з’явився лідер, який би володів 
стратегічним баченням виходу країни із кризи, мав для цього 
відповідні культуру і вольові якості. Розпад СРСР і відмова східно-
європейських держав від соціалістичного устрою не привели до 
зникнення інших соціалістичних країн. До числа найбільш впли-
вових держав увійшов Китай, де поряд із збереженням основних 
соціалістичних цінностей, вдалося об’єднати принципи соціа-
лістичного виробництва з ринковою економікою. На сьогодні Ки-
тай – одна з потужних країн у світовому масштабі [12]. 

Політичний клас, правляча еліта, які мають атрибути влади, 
зосередили в своїх руках реальну владу в головних (ідеологічній, 
політичній, економічній, зовнішньополітичній) сферах життєдіяль-
ності держави, покликані визначити та запропонувати суспільству 
магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики, проект 
його національного розвитку, адекватний викликам сучасності та 
геополітичному виміру країни. Йдеться про утвердження власної 
унікальної цивілізації, в якій провідна роль належить державному 
регулюванню розвитку економіки. 
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3.2. Формування політичної нації, консолідаційної 
ідеології  

 
Нація – одна зі складних категорій у політичній науці. Останнім 

часом актуалізується науковий інтерес до дослідження цієї категорії. 
До істотних ознак нації, як правило, відносять спільність території, 
мови, культури, економічних зв'язків, психологічних особливостей, 
самоідентифікаційних характеристик тощо [13]. І. Лосєв стверджував, 
що нація набагато складніший феномен, ніж етнос. Для нації чистота 
походження – справа десята. Головне – чистота помислів, відданість 
людини країні, яку вона вважає Батьківщиною [14]. Зрештою 
політична теорія визначає націю як політичну спільноту, яка об'єднує 
всіх громадян держави незалежно від їх етнічного, соціального по-
ходження, культурно-мовних і інших особливостей. Спільна дер-
жавна мова, спільні символи, спільна лояльність до держави та її за-
конів, спільні інтереси і надії на майбутнє стають новітніми сут-
нісними характеристиками нації, створюють її синонімічні до-
повнення – «політична нація», «нація – держава» [15].  

Важливою особливістю формування нації є об'єктивний про-
цес створення національних держав у різних формах їх політичної 
організації і рис самостійності. Такий шлях пройшли більшість 
сучасних європейських держав. «Історія України неначе постійно 
обертається по колу, проте цей рух необхідно перетворити на 
поступальний, спрямувавши на створення міцної Української 
держави. Заради цього необхідно об'єднати народ, представлений 
багатоетнічним населенням, в єдину українську політичну націю» 
[16]. Володимир Маленкович: «На мій погляд, дуже важливо, щоб 
люди саме зараз зрозуміли, що у них є держава, але немає нації і 
треба цю націю будувати». І далі: «Україна історично багато 
кольорова країна, от і треба будувати націю з урахуванням її 
багатокольоровисті» [17]. Тільки так можна створити правову де-
мократичну державу з розвиненими інститутами громадянського 
суспільства, сильним політичним класом. 

Сьогодні в Україні більше 100 національностей. Згідно з 
останнім переписом населення. Українська етнічна нація нара-
ховує 31 млн осіб, або 72,7%. Приблизно 14 млн українських 
громадян, або 27,3% від усіх жителів країни етнічні меншини. 
Перше місце серед етнічних меншин в Україні займають росіяни – 
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11,3 млн осіб, або 22,1% населення. Друге місце утримують євреї – 
не дивлячись на страшний удар по єврейській спільноті України, 
що нанесла війна. Третє місце займають білоруси – вони, головним 
чином, проживають у північних і східних регіонах. В Україні жи-
вуть румуни, молдавани, болгари, угорці, татари. Є вірмени, 
поляки, греки, гагаузи, чехи, словаки, азербайджанці, башкири, 
грузини, узбеки, чуваші, казахи, корейці, удмурти, марійці, осе-
тини, таджики, комі, лезгіни та інші народи. 

Виходимо з того, що в Україні суб’єктам права на самовизна-
чення проголошена не нація, яка дала назву країні, а народ у цілому, 
тобто не етнічна спільність, а поліетнічне громадянське суспільство. 

Більш високою фазою розвитку нації є нація політична, тобто 
згуртування у спільних інтересах в одній державі різноетнічних 
громад на основі рівності громадянських прав та взаємоповаги [18].  

До політичної нації належать українці, росіяни, білоруси, 
євреї, угорці, кримські татари та інші етнонаціональні групи. 
Підкреслимо при цьому, що українці як етнічна нація дають назву 
країні. Українська мова є державною. Становлення української по-
літичної нації можливе лише на загально цивілізаційних прин-
ципах громадянського суспільства, тоді, коли будуть створені еко-
номічні, соціальні, духовні умови, які працюють на націю. Лише їй 
під силу вивести з кризи економіку, науку, освіту, культуру, 
підняти на рівень державної українську мову, гарантувати вільний 
розвиток російської мови як мови міжнаціонального спілкування, 
мов національних меншин, стимулювати прагнення вивчати іно-
земні мови, передусім європейських країн. 

Останнім часом в українському суспільстві розгорнулася 
гостра дискусія – про від’єднання частини східних і південних 
регіонів від західних земель України [19]. Суть дискусії: нехай 
проросійсько налаштовані області відійдуть і не висять баластом, 
заважаючи іншій частині країни розвиватися. Небезпека полягає в 
тому, що процес від’єднання може призвести до розпаду країни. 
Зазначимо, що у 80-і роки минулого сторіччя канадський історик 
Орест Субтельний у написаній ним історії України показав, що є 
стійка лінія, яка розмежовує Україну на дві частини [20]. Справді, 
в різних частинах країни живуть люди з відмінними світоглядними 
цінностями, різним історичним досвідом, протилежними гео-
політичними устремліннями, відмінною культурною та мовною 
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орієнтацією, різним баченням майбутнього, що зумовлено багато-
віковими процесами. 

Щоб подолати цей розкол, потрібно рішуче відкинути націо-
налістичні концепції «української України» і «України для ук-
раїнців», які до останнього часу утверджувалися на державному 
рівні і по суті є спробою формування не національної ідеології, а 
ідеології «титульної нації», що внесло розкол у багатонаціональне 
українське суспільство, українську політичну націю і поставило під 
загрозу цілісність України. Владні структури не мають права не 
враховувати, що останнім часом націонал-екстремістські сили по-
мітно зміцнили свої позиції в західних регіонах і столиці України, 
ведуть масову пропаганду по «героїзації» ОУН – УПА та їх лідерів, 
що зрештою «загрожує деформацією політичного курсу, який був 
визначений після виборів, реваншем найбільш реакційних, право-
націоналістичних сил» [21]. Як відомо, сенат і сейм Польщі прий-
няли резолюцію, в якій жертвами анти польської акції УПА стали 
близько 100 тис. поляків. Трагічні події 1943 року названі «етнічною 
чисткою з ознаками геноциду». На сучасному етапі спостерігаємо 
безпринципну гуманітарну політику влади в цих питаннях. 

13 грудня 2012 р. Європарламент в резолюції по ситуації в 
Україні висловив занепокоєність в зв’язку з попаданням в україн-
ський парламент партії «Свобода»: «Расистські, антисемітські, 
ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям ЄС 
і, враховуючи це, закликаємо продемократичні партії у Верховній 
Раді не співпрацювати і не створювати коаліцію з цією партією», – 
сказано в резолюції [22]. Як вважають політологи, – це сигнал і для 
виборців України, і для самої партії, яку в Європі не сприймають, 
вважають неонацистською. У Федеративній республіці Німеччина 
вийшла друком книга Г. Вагнера «Праві в Раді», в якій автор 
констатує прояви націоналістичних настроїв в Україні та ра-
дикальні рухи подібні «Свободі». «Причини виникнення партії 
«Свобода» знаходяться в 30 – 40-х роках і заховані в тодішніх 
європейських націоналістичних, перед- і профашистських рухах. 
Це небезпечний політичний грунт, на якому розростається україн-
ський націоналізм» [23]. Із хуторянського етнокультурного руху 
він перетворився на радикальний рух шовіністичного характеру, 
плавно переростаючи у звичайний фашизм. 
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Дії влади з відпору проявам націоналізму практично відсутні. 
В. Корнілов: «Треба почати політику стосовно правих, як у Старій 
Європі, де для неонацистів немає свободи слова і свободи зібрань. У 
цивілізованому суспільстві не може бути такої свободи для «Свободи». 

6 лютого 2013 р. Президія Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим прийняла резолюцію про необхідність протидії посиленню 
неонацистських ідей в Україні, яскравим проявом яких є публічні 
заяви лідерів всеукраїнського об’єднання «Свобода», в яких вико-
ристовується нацистська риторика. Пропонується створити Всеук-
раїнське антифашистське об’єднання депутатів усіх рівнів з метою 
протидії розповсюдженню і пропаганді в Україні ідей нацизму [24]. 

«Народи Західної Європи, навоювавшись протягом століть по 
саме «не можу», переживши на своїй території справжні епідемії 
націоналізму, шовінізму і нацизму і – як результат – дві світові 
війни, в решті-решт навчилися жити в мирі, вирішувати проблеми 
мирним шляхом, з урахуванням взаємних інтересів» [25]. 

Проте і західноєвропеським країнам не вдалося повністю звіль-
нитися від націоналістичної ідеології [26]. Про це свідчить наявність 
націоналістичних партій у Болгарії «Атака», Австрії «Партія сво-
боди», Франції «Національний фронт», Угорщині «Йоббік», Італії 
«Фьямма триколоре», Британії «Національна партія», Іспанії «Со-
ціально-республіканський рух», Бельгії «Національний фронт», Пор-
тугалії «Партія національного оновлення», Швеції «Націонал де-
мократи», Націонал-демократична партія Німеччини. 

В українському суспільстві, у всіх його осередках то затихає, 
то спалахує з новою силою дискусія з мовного питання, яка особ-
ливо загострилася після прийняття Верховною Радою України 
Закону «Про основи державної мовної політики». Зазвичай вислов-
люються дві точки зору. Перша: російській мові слід надати статус 
державної нарівні з українською. Друга: слід обмежити сферу 
впливу російської мови, інакше потерпатиме українська. 

Слід погодитися з твердженням про те, «що вирішити мовну 
проблему «кавалерійським наскоком» не вдасться» [27]. 

Як відомо, стаття 10 Конституції України так визначає меха-
нізм функціонування української мови і мов інших національностей: 

«Державною мовою в Україні є українська мова. 
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Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території 
України (підкреслено мною – Ф.Р.). 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і 
захист російської, інших мов національних меншин України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування» [28]. 
Стосовно української мови, більш природним уявляється по-

слідовний перехід на українську мову всіх сфер діяльності україн-
ського суспільства [29]. Особливу увагу слід приділити навчанню 
української мови (починаючи з дитячого садка) нового покоління 
наших молодих співгромадян, в україномовних і російськомовних 
учбових закладах, стимуляції книговидання, формуванню культур-
них центрів, проведенню конкурсів, фестивалів. Надзвичайно важ-
ливо, щоб кожен державний чиновник і депутат будь-якого рівня 
досконало володіли щонайменше двома мовами – українською і 
російською. Безумовно, будь-який держслужбовець регіонального 
рівня (як на Заході, так і на Сході країни) повинен ними володіти 
абсолютно вільно. А в місцях мешкання інших національних мен-
шин – ще і мовою відповідного етносу. Якби шлях у вищу владу і 
політику був закритий людям, які не знають державної мови, про 
дану проблему давно б забули. 

Відповідно до Конституції України слід інтенсифікувати 
вільний розвиток, використання і захист російської мови, закріпив-
ши за нею статус не другої іноземної, а мови міжнаціонального 
спілкування. З цією метою важливо відновити програми викладан-
ня російської мови і літератури в школах, на філологічних факуль-
тетах вищих навчальних закладів, рішуче виступити проти 
деструкції російській мові представників «Свободи».. 

Олжас Сулейменов, постійний представник Казахстану в 
ЮНЕСКО: «Після розпаду Союзу інтерес до народних, спокон-
вічних мов значно підвищувався нерідко на шкоду російській мові. 
Але потім зрозуміли: забувати російську мову не можна. Це погано 
для національної культури. Через те, що відразу звужується зв’язок 
з навколишнім світом. І через те в Казахстані ввели ідеологію 
трьохмовності. Казахська мова – державна, російська – як мова 
євразійського спілкування і англійська – як мова світового спілку-
вання. І ось така, на мій погляд, формула буде сприяти розвитку і 
нашої економіки, і нашої культури» [30].  
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Це ж стосується і виконання вимоги Конституції України про 
сприяння вивченню мов міжнародного спілкування. У нашому ви-
падку повинно йтися перш за все про мови європейських держав. 

Отже без формування політичної нації становлення і утвер-
дження сильної держави принципово неможливо. 

 
3.3. Утвердження інноваційно-технологічної моделі су-

часної економіки 
 
У процесі трансформації політичної та економічної системи 

в Україні йде пошук моделі ефективного розвитку економіки. 
Світова економічна криза, яка охопила і нашу державу, пере-
конливо довела неефективність капіталізму вільного ринку. «Якої 
б ідеології ми не дотримувалися, зрушення від вільного ринку до 
державного реформування повинне бути значно відчутнішим, ніж 
думають політики. А якщо врахувати гостроту економічної кризи, 
то і достатньо швидким. Час не на нашому боці» [31]. Цієї точки 
зору дотримується й академік Російської Академії наук С. Глаз’єв: 
«Історичний експеримент переходу від державно-управлінської до 
ринкової економіки не підтвердив жодну з тих, що вважалися 
очевидними, переваг останньої над першою: ані приватної влас-
ності над державною, ані стихійного ціноутворення над ад-
міністративним, ані вільного руху капіталу над плануванням роз-
витку і розміщення виробництв. Навпаки, хаос звільненого від дер-
жавного регулювання ринку зруйнував багато ефективно працю-
ючих господарсько-технологічних організацій, що виробляли 
складні види продукції» [32]. 

Як вважають експерти, в своєму економічному розвитку 
Україна повинна перейти від доктрини «навздогінного розвитку» 
до стратегії «випереджаючого розвитку», в основі якої інновацій-
но-технологічна модель змішаної економіки, де державне і пр-
иватне так чи інакше переплітаються. У зв'язку з цим економіка 
України вимагає істотних структурних змін, а це неможливо без 
формування механізму відновлення цілісної національної, а не 
корпоративної економіки (за роки незалежності так і не вдалося 
його сформувати). Тому необхідна концепція економічних реформ, 
що передбачає перерозподіл приватних накопичень, спрямованих 
не на подальше збагачення їх власників (ідеться насамперед про 
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олігархів), а на утвердження інноваційних технологій. «Головна 
причина відсталості України – в засиллі великого капіталу в 
економічному і політичному житті. Щорічно десятки мільярдів 
доларів іде на паразитичні потреби кучки багатіїв, придбання яхт, 
літаків, неpухомості та інших предметів розкоші» [33]. Починаючи 
із 1990-х років, тобто після установлення незалежності і переходу 
до ринкової економіки, із України вивезли 167 млрд дол. США, а 
за останні два роки в офшорні зони (Швейцарія, Люксембург, Гон-
конг, Ліхтенштейн, Сінгапур, Карибські острови) перераховано 53 
млрд 397 млн дол. США [34]. Треба ухвалити відповідний закон, за 
яким дозволити брати податок з фінансових операцій з офшорними 
зонами. За оцінками експертів, податок з офшорних операцій 
принесе в бюджет країни до 53 млрд грн. щорічно [35]. Йдеться 
про те, щоб держава насправді стала на інноваційний шлях 
розвитку, активно втрутилася в сфери створення і впровадження 
інновацій, реальне проведення модернізації. Як це робили ті ж 
«кляті більшовики», які прийняли Росію в лаптях, із сохою і пере-
творили її на космічну державу. 

У цьому контексті важливим є затвердження Президентом 
України щорічного національного плану дій по впровадженню 
програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 
[36]. Це – програмний документ, в якому зібрані основні проекти у 
сфері вдосконалення державної діяльності, реформування фінан-
сового сектору, модернізації медицини, освіти і соціальної сфери, 
ЖКГ, розвитку транспортної інфраструктури. Підсумки цих ре-
форм можна буде назвати результатами «п’ятирічки» Януковича. 

При цьому, необхідно, щоб ключові галузі економіки, в 
першу чергу виробництва засобів виробництва, належало державі. 
У цьому випадку була б забезпечена куди більша ефективність (а 
головне – в інтересах усієї країни) використання результатів 
діяльності цих галузей, ніж тоді, коли цим займається і керує наш 
«ефективний» власник. Держава також ефективно забезпечила б 
безпеку праці та розвиток соціальної сфери підприємств [37]. 

Серед засобів, за допомогою яких держава може зменшити 
вплив економічної кризи та підвищити ефективність виробництва, 
слід назвати наступні. 
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Перший засіб. Звільнити ринок від надмірного імпорту про-
дукції, що сприятиме нарощенню обсягів власного виробництва та 
збільшенню кількості робочих місць.  

Другий. На основі розвитку виробничих потужностей забез-
печити збереження та створення нових робочих місць.  

Третій. Збільшити питому вагу середнього й, особливо, ма-
лого бізнесу, забезпечити для їх розвитку належні фінансові умови.  

Четвертий. Україні слід переглянути стратегію розвитку 
сільського господарства та перейти від експорту зерна до мак-
симально глибокої переробки сільськогосподарської продукції.  

П’ятий. Забезпечити виробництво оборотними коштами. 
Випустити нові папери в рахунок податку на додану вартість, яких 
держава на сьогодні не може повернути готівкою [38].  

Кабінет Міністрів України затвердив Програму активізації 
економіки країни на 2013 – 1014 роки. Витрати визначено в сумі 
380 млрд грн., що еквівалентно річному бюджету країни [39]. 
Відповідно до згаданої Програми Україна повинна виробляти та 
продавати не сировину, а готову продукцію, а це – нові робочі 
місця та прибуток усій країні. Передбачається будівництво нових 
заводів та інших виробничих об’єктів. 

Основні сили та кошти вирішено зосередити на чотирьох 
напрямах. Перший – державна допомога галузям, які залучають 
найбільше коштів у бюджет. Це, зокрема, металургія та машино-
будування (насамперед авіаційне та судно будівництво). Другий – 
відміна податкових пільг і легалізація ведення бізнесу. Третій – 
підвищення акцизів і мита на імпортні товари, які можуть вироб-
лятися в Україні (автомобілі, одяг, продукти). Четвертий – обов’яз-
кове декларування з 2014 року всіма працездатними громадянами 
доходів і витрат. 

У першу чергу Україні потрібно використати наявні при-
родні ресурси. У країні розташовані потужні запаси вугілля та ме-
талу. Продукція авіапрому, турбоатому, оборонної промисловості 
цінується в усьому світі. Існує розвинена наукова база, ще не роз-
трачено потенціал розвитку новітніх технологій. Є чудові можливості 
у сільському господарстві, четверта частина світових чорноземів – 
зосереджена в Україні. У цьому контексті важливим є визначення 
відповідним Указом Президента України ряду пріоритетних напрямів 
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та їх реалізація для розвитку економіки майбутнього: «Нова енергія», 
«Нова якість життя», «Нова інфраструктура». 

Урахування інтересів усіх регіонів, зміцнення економіки, 
перемога над безробіттям, підвищення соціальних стандартів 
сприятиме тому, що на тлі поліпшення добробуту всі суперечності, 
які роз’єднують громадян країни на Схід і Захід, будуть забуті, або 
втратять свою гостроту. І надалі повинні бути здійснені назрілі 
соціально-економічні реформи, здатні змінити ситуацію в житті 
людей, а, отже, і об’єднати їх у відчутті патріотизму і гордості за 
те, що вони живуть у цій країні [40]. 

 
3.4. Стратегія зовнішньополітичної діяльності  
 
Насамперед, стратегія зовнішньої політики повинна бути 

адекватною міжнародним і внутрішньополітичним реаліям. 
На міжнародній арені Україна, зважаючи на її геополітичні 

характеристики, є помітним суб’єктом у світовій розстановці сил. 
Україна є членом і спостерігачем у 28 міжнародних органі-

заціях, зокрема, однією із держав-засновників Організації об’єд-
наних націй. У 2013 році наша країна головує в ОБСЄ. 

В Україні, зокрема у Карпатах, розташований географічний 
центр Європи, у Криму – геополітичний полюс Азії. 

З позиції класичної геополітики українську геостратегію 
характеризують дві головні парадигми: євразійська та євро-
атлантична, що зумовлено специфікою геополітичних координат 
України, її належністю водночас до двох регіонів – Європи та 
Євразії і до того ж її периферійним розташуванням. За логікою ре-
чей, на початку ХХІ століття Україна виступає об’єктом інтересів 
провідних геополітичних гравців, у першу чергу – Європейського 
Союзу, Росії, США. 

Свого часу Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ 
України обґрунтовуючи багатовекторність зовнішньої політики 
України і визначаючи її формулу, стверджував: «Світовій політиці 
сьогодні, як ніколи, потрібен приклад того, що успішний симбіоз 
Сходу і Заходу – це не міф, а реально діюча модель міжнародних 
відносин. Україна, втілюючи в собі східний і західний імпульси 
європейської цивілізації, може стати таким прикладом». І далі: 
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«Користуючись термінологією сьогоднішнього дня успішна 
європейська інтеграція України при дотриманні максимально пар-
тнерських, дружніх відносин з Росією – це політични тест-драйв в 
нових відносинах Схід – Захід в Європі» [41]. 

Європейський вибір України, намір стати членом Євро-
пейського Союзу був визначений на етапі формування основ 
зовнішньої політики нашої держави. 

Довідка. Початок створення сучасного Європейського Союзу 
було зроблено в 1951 році, коли згідно з Паризьким договором шість 
європейських держав – Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксен-
бург і Нідерланди – підписали Угоду про європейське співтова-
риство вугілля і сталі. У 1957 році згідно з римським договором 
зазначені шість європейських держав підписали Угоду про Євро-
пейське економічне співтовариство та Угоду про Європейське спів-
товариство з атомної енергії. У 1967 році відбулося об’єднання ви-
конавчих органів трьох Співтовариств в одну структуру, які сьо-
годні представляють такі керівні структури ЄС, як Європейська 
Комісія, Європейська Рада, Європейський Парламент і Суд ЄС. 
Згідно з Маастрихтським договором 1992 року європейське полі-
тичне співтовариство як ключовий напрям діяльності Європей-
ського Союзу, було закріплено Угодою про ЄС; визначено рамки 
функціонування єдиної європейської валюти. Перше розширення 
ЄС відбулося в 1973 році приєдналися Велика Британія, Данія, Ір-
ландія, в 1981 році – Греція, в 1985 році – Іспанія, Португалія. У 
1995 році вже до ЄС приєдналися Австрія, Фінляндія, Швеція, в 
2004 – 2007 роках його поповнили більшість постсоціалістичних 
держав, останньою у 2013 році приєдналася Хорватія.  

На нинішньому етапі Європейський Союз є одним із потужних 
лідерів ХХІ століття, унікальним міждержавним співтовариством, 
своєрідним дороговказом для інших країн, що становлять людську 
цивілізацію. 28 країн-членів Європейського Союзу об’єднують 
близько 490 млн людей, його ВВП становить близько 10 трлн євро. 

За всіх проблем Європейського Союзу, які виявила остання сві-
това фінансово-економічна криза (економічна криза в Греції та ряді 
інших країн), поряд з Україною просто немає іншого політичного 
угрупування, яке могло б служити зразком для державного розвитку. 
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Як засвідчив саміт «Україна – ЄС», що відбувся в кінці лютого 
2013 року в Брюсселі, Україна активно прагне до підписання дого-
ворів про Асоціацію з Європейським Союзом, про створення Зони 
вільної торгівлі і намагається добитися введення безвізового режиму. 
Наступний крок – надбання конкретної європейської перспективи. 

Проте слід наголосити, що країни ЄС до останнього часу не 
виявляли зацікавленого бажання бачити Україну у своїх лавах. Ось 
чому важливо зайняти позицію не популярного євроромантизму, а 
чесного єврореалізму, який відкриває Україні шлях до модернізації 
незалежно від того, візьмуть нас в ЄС чи ні [42]. 

Різноманітність у поглядах людей різного віку показує, що 
значна частина молоді орієнтується на зміцнення зв’язків з кра-
їнами Заходу, у той час як серед старшого покоління і в цілому 
населення Сходу та Півдня орієнтація більше виражена на східно-
слов’янський блок. І це природно. 

Підкреслимо при цьому, що партнерство з Росією є без-
альтернативним чинником для України: Росія завжди буде займати 
особливе місце і в нашому геополітичному просторі, і у світовій 
політиці в цілому. 

Україна з усіх пострадянських держав має для Росії найбільше 
значення. По-перше, Україна займає буферну позицію відділяючи 
європейські кордони Росії від безпосереднього протистояння з 
НАТО. По-друге, на півдні країни Україна володіє портами, що не 
замерзають, серед яких Одеса, Ялта, а також Севастополь, де роз-
ташована штаб-квартира Російського Чорноморського флоту. По-
третє, Україна має розвинуту інфраструктуру, яка з’єднує Європу з 
Росією (трубопроводи, залізниці, автошляхи та ін.). По-четверте, на 
території України проживає значна кількість етнічних росіян, 
більша частина яких симпатизує Росії. До того ж у цих двох країнах 
чимало й інших загальних рис: так обидві переважно населені 
православними слов’янами, мають спільні історичні корені. 

Ці чинники не завжди враховують деякі російські політики, 
формуючи своє ставлення до України. 

Ще у 20-х роках минулого століття В. Маяковський писав 
про важливість поважного ставлення росіян до українців. Цьому 
питанню поет присвятив вірш «Долг Украине»: 
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Знаете ли вы украинскую ночь? 
Нет, вы не знаете украинской ночи! 
Здесь небо от дыма становится черно, 
И герб звездой пятиконечной вточен. 
Где горилкой, удалью и кровью 
Запорожская бурлила Сечь, 
Проводов уздой смирив Днепровье, 
Днепр заставят на турбины течь. 
И Днипро по проволокам-усам 
Электричеством течет по корпусам. 
А что мы знаем о лице Украины? 
Знаний груз у русского тощ — 
Тем, кто рядом, почета мало. 
Знают вот украинский борщ,  
Знают вот украинское сало. 
И с культуры поснимали пенку: 
Кроме двух прославленных Тарасов — 
Бульбы и известного Шевченка, — 
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся. 
А если прижмут — зардеется розой 
И выдвинет аргумент новый: 
Возьмет и расскажет пару курьезов — 
Анекдотов украинской мовы. 
Говорю себе: товарищ москаль, 
На Украину шуток не скаль. 
Разучите эту мову на знаменах — лексиконах алых. 
Эта мова величава и проста: 
«Чуешь, сурмы заграли, 
Час расплаты настав...» 
Я немало слов придумал вам, 
Взвешивая их, одно хочу лишь, — 
Чтобы стали всех моих стихов слова 
Полновесными, как слово «чуешь» [43]. 

 
Враховуючи, що в останні роки між Україною та Росією був 

відсутній діалог на високому рівні, то нині йдеться не про 
покращення відносин між двома державами, а про їх відродження 
за допомогою сильнодіючих засобів. 
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Такими засобами, скоріше за все, слід вважати підписані 
президентами двох країн у Харкові Угоди про зниження ціни на газ і 
продовження на 25 років перебування російського Чорноморського 
флоту в Севастополі. Хоча Угода про Чорноморський флот неод-
нозначно сприйнята в українському суспільстві. Тривалий час ви-
рішується питання стосовно умов постачання газу в Україну. Україна 
та Росія йдуть шляхом утвердження газотранспортного консорціуму 
на двох [44]. Україна виходить із того, що труба залишається у влас-
ності України. При цьому, труба передається Росії в оренду кон-
сорціуму не менше, ніж на 20 років з часткою управління 50/50. Ціна 
на газ для України визначається в сумі 260 дол. США за 1 куб. м (за-
раз – 420 дол. США). Разом з тим, Україна та Росія мають намір 
всебічно розвивати торговельно-економічну та інвестиційну взаємо-
дію, створювати максимально сприятливі умови для об’єднання по-
тенціалів двох країн у таких галузях як сучасний паливноенер-
гетичний комплекс, космос, авіабудування, атомна енергетика, нано-
технології, військово-технічна співпраця, транспорт та ін. 

Підкреслимо: йдеться про розв’язання ряду стратегічно важ-
ливих питань. К. Грищенко стверджував, що є багато речей, які 
об’єднують нас з Росією, і на цьому ми повинні будувати страте-
гічне, націлене на майбутнє партнерство. Але ми йдемо і будемо 
йти в це майбутнє окремими шляхами... Справжнє українсько-
російське партнерство може базуватися тільки на усвідомленні, що 
Україна і Росія важливі одна для одної самі по собі, а не як інстру-
мент у реалізації тих чи інших геополітичних планів [45]. 

У цьому контексті має вирішуватися питання про приєд-
нання України до Митного союзу Росії, Білорусії та Казахстану. 
Росія в цьому випадку пропонує відкритий ринок для наших 
товарів і зниження ціни на газ. На сьогодні Україна виступає за 
надання їй статусу спостерігача з правом дорадчого голосу. У кінці 
травня п.р. це питання вирішено позитивно. У розрахунках Інсти-
туту економіки і прогнозування НАН України стосовно можливого 
ефекту в результаті приєднання до Митного союзу зроблено важ-
ливий висновок: тільки покращення для нашої країни умов торгівлі з 
сусідніми країнами на Сході принесе нам додатково 8 млрд дол. США 
щорічно. Але це дозволить і швидко вирівняти торговий баланс, і 
збільшити макроекономічні показники, і наповнити держбюджет. 
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Із подачі наших євро романтиків ми фактично відмовляємося від 
ресурсів Євразії – того, за що борються сьогодні всі гравці в світі. 
Час поки працює проти нас. 

Очевидно, що ринки і Росії, й інших колишніх союзних 
республік надзвичайно важливі для України. Ось чому Україна 
буде продовжувати працювати над спрощенням доступу як на ро-
сійський ринок, так і на ринки інших країн СНД. Підтвердженням 
тому є підписана і ратифікована угода про зону вільної торгівлі з 
країнами СНД [46]. 

На дев’ятій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стра-
тегії 14 вересня 2012 року. Президент України В. Янукович аналі-
зуючи зовнішньополітичну стратегію держави на сучасному етапі, 
сказав, що сьогодні Україна прикладає максимум зусиль для нала-
годження стабільних партнерських відносин зі своїми сусідами – 
Росією, з усіма країнами Великої Європи. Нинішнім часом Україна 
вибудовує модель співробітництва з Митним Союзом, вивчає шля-
хи співробітництва і прийнятні форми інтеграції. Послідовно руха-
ємося до підписання Договору про асоціацію між Україною і Євро-
пейським Союзом [47]. 

Геополітична стратегія української влади, схоже, оста-
точно вималювалась. Їй насамперед потрібно добитися заклю-
чення асоціації з ЄС, а потім уже вона буде намагатися досягти 
принципових домовленостей з Росією, вважаючи, що зміц-
нення зв’язку з Європою ставить його в більш сильну позицію 
щодо Москви [48]. 

Об’єднаній Європі потрібна економічно сильна демокра-
тична Україна, яка спільно з Росією сприятиме зміцненню ста-
більності не лише в регіоні Центрально-Східної Європи, а й на 
всьому європейському просторі. 

Що стосується реалізації безпеки у світі взагалі і в Централь-
ній та Східній Європі зокрема, прийнятної для нашої держави, то 
Україна може вибрати для себе або модель реалізації безпеки країн 
Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО і ЄС і під-
порядковують своє суспільство транснаціональному капіталу, яка 
для нашої держави нереальна, або модель, відповідно до якої 
командні висоти в економіці країни займає національний капітал, а 
сама вона має позаблоковий статус, що закріплено в прийнятому 
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Верховною Радою Законі «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики України». Гарантії неучасті Києва у військових блоках, 
які Москва вважає для себе недружніми, – ключове політичне пи-
тання українсько-російських відносин. Позаблоковий статус Укра-
їни неоднозначно сприймається різними політичними колами в 
державі, проте такий підхід має право на існування. 

Водночас Україна повинна розглядати себе як важливу європей-
ську державу з регіональними інтересами, які безпосередньо стосують-
ся безпеки країни. Геополітична стратегія України має велике значення 
для утвердження довгочасної стабільності в Центрально-Східній Єв-
ропі. Н. Таракчі професор Ізмірського університету (Туреччина) казав, 
що українська політична еліта повинна, зберігаючи хороші стосунки як 
з глобальними гравцями, так і з своїми сусідами, приступити до реалі-
зації стратегії, націленої на завоювання економічної, зовнішньополі-
тичної і культурної самостійності, Україна повинна стати самостійним 
зовнішньополітичним гравцем [49].  

Для цього Україні належить вирішити два важливих стра-
тегічних завдання. 

Перше – освоїти Чорноморські нафтогазові родовища, вико-
ристати можливості, що з’явились для зміцнення економіки та 
посилення міжнародного впливу. 

Друге – залучити в українську економіку закордонні фінан-
сові ресурси. Приступити до створення високотехнологічних галу-
зей економіки, опираючись на ще нерозтрачений науковий і про-
мисловий потенціал, що в свою чергу, створить сприятливі умови 
для стратегічних інвесторів. 

Формування та послідовне здійснення орієнтованої на власні 
інтереси зовнішньої політики, що передбачає стратегічні відносини з 
Росією, реалістичні – з Європейським Союзом і рівні, ділові – з Аме-
рикою. Йдеться також про активізацію політичних контактів і тор-
говельно-економічних відносин з країнами, що розвиваються. У пер-
шу чергу з країнами СНД, Центральної та Східної Європи, а також з 
Китаєм, Індією, Бразилією, країнами Близького Сходу. Шлях до 
цього – досягнення незалежності від зовнішніх фінансових і енергетич-
них ресурсів, самодостатності внутрішнього становища, стабільного 
політичного, економічного та соціального розвитку, зміцнення оборон-
ного потенціалу, дотримання канонів права, демократії та гуманізму. 
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Все це сприятиме тому, що Україна зможе стати сучасною мо-
дернізованою єдиною державою, самостійним геополітичним гравцем, 
впливовим чинником механізму безпеки Європи ХХІ століття. 

 
_______________ 

 
1. Дубнянский М. Царский путь / М. Дубнянский // Сегодня. – 

2011. – 19 февраля. 
2. Цит. за: Патов А. «Диктатуру» не объявят демократией. Греческий 

шанс для украинской власти / А. Патов // 2000.−2012.− 18-24 мая. 
3. Цит. за: Політологічний енциклопедичний словник / [за ред. 

Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – 2-е вид., доп. і 
перероб. – К.: Генеза, 2004. – с.87. 

4. Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния / Т. Джефферсон // 
Антология мировой политической мысли. B.St.T.1.Зарубежная поли-
тическая мысль: истоки эволюции. – М.; 1997. – с.535. 

5. Цит. за: Клямкин И. Политико-государственная трансформация 
России / И. Клямкин, В. Смирнов // Политические и экономические 
преобразования в России и Украине. – М., 2003. – с.172. 

6.Див.: Рудич Ф. Політична влада і опозиція в Україні: 
методологічний контекст / Фелікс Рудич // Віче. – 2013. - № 17. – С.20 – 21. 

7. Див.: Силина Т. Украина в трех соснах: НАТО – Россия – ЕС / 
Т. Силина // Зеркало недели. – 2008. – 27 сентября. 

8. Бушанський В. В. Архаїчні прояви в українській політичній сві-
домості / В. В. Бутанський // Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – 2012. – № (61) (вересень – 
жовтень). – с.152. 

9. Петров П. Срочно требуется другой народ / П. Петров // 2000. – 
2010. – 3 – 9 декабря. 

10. Береза А. Знай свое место: Украина в рейтингах / А. Береза // 
Итоги недели. – 2013. – 9 – 15 января. 

11. Цит.за: Дмитренко О. 21 год по пути от «Homo Sapiens» к 
«Homo Ukrainian», или зависимая «независимость» / О. Дмитренко // 
Сегодня.–2012.–24 августа. 

12. Див.: Редакция «2000». Честный взгляд в наше общее прошлое // 
2000. – 2013. – 28 декабря – 3 января. 

13. Політологічний енциклопедичний словник / [за ред. 
Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – 2-е вид., доп. І 
перероб. – К.: Генеза, 2004. – с.396. 

14. Лосєв І. Вірую contra omnes – «всупереч усьому» – Ми ж укра-
їнці, а це зобов’язує / І. Лосєв // День. – 2012. – 7 – 8 вересня. 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 180 

15. Політологічний енциклопедичний словник. – Названа праця. – с.396. 
16. Палладина Т. Перспективы национализма в Украине / 

Т. Палладина // День. – 2010. – 12 января. 
17. Цит. за: Рутковский А. Владимир Маленкович «Нет нацтт, откуда 

же национальный дух?» / Александр Рутковский // 2000. – 2010. – 15 октября. 
18. Див.: Заруба О. Нація чи інтеграція? Про пошук національної 

ідеї в контексті євроатлантичної інтеграції / О. Заруба // Украина в 
европейськом контексте. Гражданское общество и средства массовой 
информации. Пиар-деятельность в СМИ / Луганск: Нау. Пед. ун-т им. 
Т.Шевченко, 2004. – с.128.   

19. Пахлевская О. Диоген против сепаратизма / О. Пахлеская // 
День. – 2010. – 13 – 14 августа. 

20. Див.: Алексеев В. «Линия Субтельного» Раскол сохраняется – 
это объективная реальность для Украины / В. Алексеев // Кіевскій 
телеграфъ. – 2010. – 5-11 февраля. 

21. Крючков Г. Опасный дрейф власти / Г. Крючков // 2000. – 2010. – 
28 января – 10 февраля. 

22. Захарова А. Європа просит не дружить со «Свободой» / 
А. Захарова // Сегодня. – 2012. – 14 декабря. 

23. Див.: Лановой Б. Семена национализма проросли в Украине / 
Б. Лановой // Комсомольская правда в Украине. – 2013. – 31 мая – 6 июня. 

24. Див.: Ивановский А. За кулисами Украинского нацизма. Кто стоял 
за партией ВП «Свобода» Тягнибока и в каких целях намеревался ее 
использовать? / А. Ивановский // Итоги недели. – 2013. – 27 февраля – 5 марта. 

25. Василенко В. Украина для нации или для национальности / 
В. Василенко // 2000. – 2011. – 27 мая. 

26. Попов А. Послесловие / А. Попов // 2000. – 2013. – февраль. 
27. Даньшин Н. Языковой катамаран Украины / Н. Даньшин // 

Зеркало недели. – 2010. – 13 марта. 
28. Конституція України. – К.: Парламенське вид-во, 2006. – с.7. 
29. Див. про це докладніше: Даньшин Н. – Названа праця.  
30. Сулейменов О. Поиски национальной идеи заканчиваются 

обыкновенным национализмом / Олжас Сулейменов // 2000. – 2010. – 7 января. 
31. Хобсбаум Э. Что прибудет на смену. Социализм провалился, 

теперь обанкротился капитализм / Э. Хобсбаум // Кіевскій телеграфъ. – 
2009. – 10 – 16 июля.  

32. Цит. за: Крючков Г. Что кроется за разговорами о цивилизованном 
выборе Украины? / Г. Крючков // 2000. – 2011. – 23 – 29 декабря. 

33. Турчак А. Станет ли Украина социалистической? / А. Турчак // 
2000. – 2011. – 28 октября – 4 ноября. 

34. Див.: Олигархи вывезли из Украины 170 млрд дол. // Итоги 
недели.–2012. – 25-31 июля. 



                       РОЗДІЛ III Сучасні виклики, шо постали перед владою 

 
181 

35. Див.: Україна–вперед! Предлагает строить «новую эко-
номику»// сегодня. – 2012. – 7 сентября. 

36. Див.: Дмитренко Я. Хроники «покращення» / Я. Дмитренко // 
2000. – 2013. – 29 марта – 4 апреля. 

37. Ульяновский А. Якорь спасення или соломенка для утопа-
ющего? К воссозданию Минпром политики / А. Ульяновский // 2000. – 
2013. – 8 – 14 марта.  

38. Пять способов преодолеть экономический кризис в Украине. – 
2012. – 30 ноября – 6 декабря. 

39. Див.: Панченко А. Двухлетка Кабмина / А.Панченко, 
А.Захарова // Сегодня. – 2013. – 28 февраля. 

40. Монтень де М. Как объединить Украину / Мишель де Монтень // 
Столичные новости. – 2010. – 16 – 22 января.  

41. Грищенко К. Украина как общеевропейский фактор / 
К. Грищенко // Зеркало недели. – 2011. – 15 января. 

42. Див.: Филиповский В. Прозрачность и популизм украинской 
«европейскости» / В. Филиповский // 2000. – 2011. – 4 марта. 

43. Маяковский В. В. Сочинение в трёх томах / В. В. Маяковский. 
Т.2. – М.: Худ. Лит-ра. – 1978. – С.100–103. 

44. Коротков Д. Консорциум по ГТС: готовность № 1 / Д.Коротков // 
Сегодня. – 2013. – 18 марта. 

45. Грищенко К. Названа праця. 
46. Див.: Плотников А. Сделан очередной ход / А. Плотников // 

2000. – 2013. – 1 – 7 марта.  
47. Попов А. Возвращение к многовекторности. Намеки 

прозвучали, последуют ли дела? / А. Попов // 2000. – 2012. – 21–27 
сентября. 

48. Бурлаченко С. Капитулирует ли Германия? / С. Бурлаченко // 
2000. – 2013. – 17 мая. 

49. Таракчи Н. Стать самостоятельным геополитическим игроком – 
иного не дано/ / Н. Таракчи / 2000. – 2012. – 23 ноября. 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 182 

РОЗДІЛ IV 

 ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ  
В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВ  

У КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ 
 

4.1. Росія: історичний досвід і сучасність. Специфіка ро-
сійської ідеологічної парадигми  

 
Коректна оцінка російських політичних практик вимагає ла-

конічного аналізу ідеологічної парадигми, яка традиційно визначає 
хід політичного процесу в Росії. Політична ідеологія – це одна з 
найбільш впливових форм політичної свідомості, що впливає на 
зміст владних відносин. Саме в рамках політичних ідеологій за-
дається та чи інша спрямованість перетворень соціальних відно-
син, що впливають на масові та групові настрої. 

Оцінювати ідеологічне підгрунтя російського державотво-
рення ми будемо в контексті двох ідеологем – ліберальної, 
орієнтованої на західні культурні та політичні цінності (вільна 
людина, ринкова економіка та демократичний політичний режим), 
та консервативної, спрямованої на збереження патріархальної ро-
сійської ментальності і підтримку «особливого» статусу (місії) 
Росії у світовій історії. На наш погляд, на відміну від України, де 
ідеологічна складова не є настільки дуальною, в сучасній Росії 
саме конкуренція прозахідного лібералізму та патріархального 
консерватизму визначають сутність політичного порядку денного. 
Ми не станемо детально зупинятись на лівих ідеологічних кон-
цептах (соціалізмі, комунізмі), оскільки, на наш погляд, по-перше, 
вони є ультраправим сегментом консервативного політико-
ідеологічного поля, по-друге, після певних політичних подій ХХ 
ст. соціалізм і комунізм тимчасово втратили актуальність серед 
більшості росіян [1].  

Сучасні західні лібералізм і консерватизм, як філософські, 
політичні та економічні теорії та ідейні доктрини, сформувались в 
Європі у XVIII ст. і з того часу неагресивно співіснують в межах 
Західного світу. Нагадаємо, що лібералізм виходить з положення 
про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом 
суспільства та економічного ладу. Ініціативна (активна), вільна, 
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неконтрольована державою діяльність осіб є справжнім джерелом 
поступу в суспільному житті. Лібералізм спрямований на утвер-
дження парламентського ладу, вільного підприємництва, демокра-
тичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості 
(«особа важливіша за державу») та рівність всіх людей щодо прав 
особистості. Метою лібералізму є максимальне послаблення («по-
м’якшення») різних форм державного та суспільного примусу щодо 
особи (контролю особи тощо). Максимально комфортною формою 
перетворень є шлях їх мирного, реформаторського здійснення.  

Щодо консерватизму, то він спирається на ідею традиції та 
спадкоємності в соціальному та культурному житті. Для західного 
типу консерватизму характерні прихильність до існуючих та установ-
лених соціальних систем і норм, «скептичне» сприйняття ідей рів-
ності людей, неприйняття революцій та радикальних реформ, об-
стоювання еволюційного органічного, максимально повільного роз-
витку. Більшість консерваторів підтримують суверенітет своїх дер-
жав, патріотично ідентифікуючись зі своїми народами.  

Утім, в економічних питаннях західні консерватори (так само, 
як і ліберали) виступають за непорушність права приватної власності, 
що дозволяє стверджувати що їх економічне підгрунтя формувалося 
під впливом класичного лібералізму Адама Сміта. Більше того, 
частина консерваторів прагне до модифікованого вільного ринку, де 
державі відводиться роль підтримки конкуренції, водночас за-
хищаючи національні інтереси, національне суспільство та іден-
тичність. Така економічна «спорідненість» лібералів і консерваторів 
створила фундамент для виникнення в межах західної політичної 
культури сучасних ідеологічних гібридів. Наприклад, ліберальний 
консерватизм, який об'єднує консервативні цінності збереження 
традицій, поваги до влади і до релігійних цінностей із певним 
нахилом до економічного лібералізму (відповідність ринковому 
принципу laissez-faire), поширений у США, де ліберальна економіка є 
давньою традицією, а тому вважається консервативною цінністю. 
Інше значення терміну «ліберальний консерватизм» є в сучасній 
Європі. Там поєднуються менш традиційні консервативні погляди із 
соціальним лібералізмом.  

Щодо Росії, то тут питання синтезу, зближеними лібералів и 
консерваторів не стоїть. На думку сучасного, дещо ексцентричного 
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російського історика та політолога О. Янова, у самій основі росій-
ської політичної культури дві однаково стародавні, легітимні, але 
антагоністичні ідеологічні та культурні традиції – європейська 
(ліберальна – прим. авт.) і патерналістська (консервативна, анти-
західна – прим. авт.) Непримиренна боротьба між російськими 
лібералами і консерваторами унеможливлює в Росії загально-
національний консенсус щодо базових цінностей, на якому поко-
їться сучасна європейська цивілізація [2]. 

У центрі усіх варіантів російського консерватизму є патер-
налістська традиція. Нагадаємо, що патерналізм – це система в дер-
жавних відносинах, заснована на принципах і практиці державного 
управління, побудованого за парадигмою контролю держави над 
людьми (аналогічно контролю батька над дітьми в патріархальної 
сім’ї). Російський дослідник Т. Єрмоленко, аналізуючи природу 
російського патерналізму в розрізі форм державного устрою, 
робить акцент на наступних його особливостях: 

 підлеглий перебуває в добровільній залежності (як правило, 
у ресурсній) від патерналіста; 

 патерналіст (у російському варіанті – монарх, президент) 
зазвичай є окремою особою, а його підлеглі розглядаються як 
колектив (російський народ) 

 ідеологічний аспект патерналізму пов’язаний з виправдан-
ням підпорядкування, що підкреслює турботливу роль патерна-
ліста (господаря, батька): відносини між правителями (владою) і 
народом не є юридичними, а батьківсько-синівськими, та засновані 
на моральних засадах релігійного смирення 

 патерналізм, зазвичай, охоплює всі аспекти життя підлег-
лих і зачіпає навіть особистість загалом, не обмежуючись окре-
мими видами діяльності індивіда [3]. 

У науковий обіг патерналістське визначення російського 
суспільства першим увів історик М. Карамзін на початку XIX ст. 
Він стверджував, що в Росії самодержавне правління асоціюється 
із «батьківським правлінням». Через всі томи, написаної Кар-
мазіним «Історії держави Російської», проходить теза про те, що 
зумовлені природно-кліматичними умовами патерналістські риси 
здавна закріпилися в російській селянській культурі. Православ’я 
освятило ці відносини авторитетом церкви. Таким чином, історик 
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робить висновок, що патерналізм став аксіомою, культурним 
архетипом, закріпленим у російській ментальності та політичній 
культурі [4]. Найбільш відомими прихильниками консервативного, 
антизахідного та патерналістського майбутнього Росії були 
публіцист і видавець М. Катков (1818–1887), міністр освіти граф С. 
Уваров (1786 – 1855), «слов’янофіли» (брати Аксаков, І. Кіре-
євский, Ю. Самарін, О. Хомяков, М. Данилевський і К. Леонтьєв), 
духовний наставник останніх імператорів обер-прокурор Синоду 
К.П. Побєдоносцев (1827-1907).  

У XIX ст. російських консерваторів об’єднувало скептичне 
ставлення до демократії та механізму її практичного здійснення. 
Вони вважали демократичні інститути та процедури штучними, 
підробленими, нездатними виражати справжню волю народу та 
вирішувати хвилюючі його проблеми. Обгрунтовуючи ідею 
«сильної держави», російські консерватори посилалися на той факт, 
що європейські країни (Італія, Німеччина, Франція та Англія) були 
створені і придбали могутність завдяки монархічній форми влади. 
Парламентаризм супроводжується постійними чварами та проти-
річчями в суспільстві.  

Слов’янофіли вважали, що Росія може подолати своє еконо-
мічне і технічне відставання від Заходу, і навіть випередити його, 
якщо розвиватиметься за власним шляхом, що враховує само-
бутність країни (православ’я, духовна цілісність народу, внутрішня 
згода). Пізні слов’янофіли М. Данилевський і К. Леонтьєв бачили у 
відмові від такого шляху небезпеку втрати Росією незалежності nf 
підпорядкування її іноземцям. У ХХ ст. консервативну модель 
російського майбутнього розробляли І. Ільїн, І. Солоневич, «євра-
зійці» (П. Савицький, М. Трубецькой, Г. Вернадський, Г. Флоров-
ський, Л. Карсавін).  

Знаковими постатями сучасного консерватизму є письмен-
ники В. Распутін, В. Бєлов, А. Проханов, В. Кожинов, А. Солжені-
цин, математик І. Шафаревич, філософи А. Зінов’єв і А. Панарін, 
геополітик О. Дугін, публіцист С. Кара-Мурза. Головними сис-
темоутворюючими принципами новітньої модифікації консер-
ватизму є антиіндивідуалізм, антираціоналізм, збереження тра-
дицій, що ґрунтуються на православній релігії, неприйняття ради-
кальних змін і, звичайно, антизахідництво.  
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Наш сучасник, дослідник О. Оболонський, зазначає, що та-
кий соціальний генотип росіян, як добровільна передача індивідом 
частини свого суверенітету патерналісту, визначив характер пану-
ючих суспільстві відносин (у тому числі політичних). Він (гено-
тип – прим.авт.) надійно блокував розвиток будь-яких тенденцій, 
які не відповідають йому і в перспективі могли б поставити під 
загрозу існуючі в країні принципи соціальних взаємин. Обо-
лонський чітко говорить про дуальні наслідки панування такого 
соціального генотипу. З одного боку, в силу його стійкості ніякі 
зовнішні загрози та внутрішні катаклізми не можуть похитнути 
основ системи. З іншого боку, будь-які спроби вивести країну з-під 
деспотизму державної влади апріорі паралізовані і приречені на 
загибель, оскільки вступають у протиріччя з національними сте-
реотипами політичної поведінки і моральними основами соці-
альних взаємин [5]. Певним чином гіпотезу (припущення) Обо-
лонського підтверджують результати зовсім свіжих соціологічних 
досліджень. Згідно з оприлюдненими у 2013 році даними соціо-
логічного опитування, проведеного аналітичним центром Ю. Ле-
вади, 66% жителів Росії вважають, що політичний і громадський 
устрій західного непатерналістського типу (готовність громадян 
брати відповідальність за власне життя на себе) абсолютно не 
підходить для російських умов, суперечить укладу життя росій-
ського народу і навряд чи зможе прижитися в Росії [6].  

Ще більш категоричний О. Янов робить акцент на тому, що 
Росія зіпсована «силою своєї патерналістської традиції», що поз-
бавила її здатності модернізуватись, рухатись в напрямі західної 
державності. Особливість європейської державності, наголошує 
історик, саме у здатності суспільства до модернізації, що створює 
гарантії від свавілля влади [7]. 

Тепер зупинимося на російських ліберальних ідеологічних тра-
диціях. Становлення лібералізму пройшло ряд етапів. Зародження 
дворянського лібералізму почалося у 60-х рр. XVIII ст. – початку 
XIX ст. Істотний вплив на його становлення мали досвід та ідеї 
лібералізму Західної Європи. Вже в другій половині XVIII ст. у 
працях С. Десницького (бл. 1740–1789), Я. Козельського (бл. 
1728 – бл. 1794), М. Новікова (1744–1818) та інших засуджувалося 
кріпацтво, захищалися свобода, просвітництво і самоврядування. 
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У першій половині XIX ст. ліберальна ідея знайшла своє вираження в 
програмі суспільних перетворень М. Сперанського (1772-1839). Він 
намагався пристосувати до самодержавної форми правління принцип 
поділу влади, забезпечити гнучкість, оперативність та підзвітність 
державного механізму шляхом перетворення Росії на конституційну 
монархію. Теоретичні положення класичного лібералізму використо-
вувалися дворянськими революціонерами-декабристами.  

У дожовтневий період лібералізм в Росії був представлений 
декількома напрямками (консервативний лібералізм, «новий» лі-
бералізм). Сутність консервативного лібералізму в синтезі ос-
новних ідей класичного лібералізму (права і свободи особистості, 
реформаторство) і консерватизму (сильна влада, порядок і ста-
більність, наступність у розвитку, прихильність релігійно-мораль-
них цінностей). Засновником консервативного лібералізму був 
професор права Б. Чичерін (1828–1904). Суть розробленої ним кон-
цепції полягала в синтезі принципів особистої та суспільної сво-
боди з політичними традиціями та морально-культурними заса-
дами російського народу. Чичерін розвивав ліберальні ідеї право-
вої держави, верховенства закону, що обмежує будь-яку владу. 
Однак він не поділяв ідею природних і невідчужуваних прав 
громадян, оскільки вважав, що їх реалізація може призвести до 
анархії. Б. Чичерін вважав, що права громадянам має надавати 
держава. Найбільш розумною формою правління для Росії Б. Чи-
черін вважав конституційну монархію, яка здатна гарантувати стій-
кість і гнучкість державної влади.  

На початку XX ст. ліберальна політична думка («новий лібера-
лізм») набула нових рис, серед яких і прагнення до ліквідації стано-
вих привілеїв, і перетворення абсолютизму в конституційно-парла-
ментську монархію, і утвердження правової держави. Ліберальні 
теоретики робили акцент на ідентичності шляхів розвитку Росії та За-
хідної Європи, єдності їх історичного процесу. Будучи еволюціо-
ністами, ідеологи «нового лібералізму» (П. Новгородцев (1866–1924), 
Н. Кареєв (1850–1931), виступали алегоричними противниками со-
ціальних переворотів, вважали їх аномаліями в житті суспільства.  

Сучасні російські ліберали віддають перевагу класичним 
принципам політичної демократії. У сфері зовнішньої політики во-
ни виступають проти імперських традицій, ізоляціонізму та кон-
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фронтаційності, прагнуть інтеграції Росії в співтовариство циві-
лізованих держав. Вони – прихильники соціально-орієнтованого 
ринкового господарства, мінімізації державного втручання в 
економіку. Найбільш відомі представники сучасного експертного 
лібералізму в галузі: 

 політичної науки і міжнародних взаємин – О. Арбатов, І. Бу-
нін, В. Іноземцев, О. Кара-Мурза, С. Караганов, І. Клямкін [8], 
С. Марков, О. Мігранян, B. Ніконов, О. Салмін, Г. Сатаров, Д. Тренін, 
К. Холодковський, Л. Шевцова, Ф. Шелов-Коведяєв, В. Шейнис; 

 економіки – Є. Гайдар [9], О. Ілларионов, Г. Явлінський 
[10], Є. Ясін [11]; 

 юриспруденції – С. Алексеєв, М. Краснов, О. Оболонський; 
 національних взаємин і федералізму – В. Тишков. 
Відповідно до панівного (офіційного) російського політико-

історичного концепту, Росія зазнала кілька періодів панування 
серед еліти ліберальної ідеології. У такі часи правлячий клас 
зважувався на запровадження реформ, спрямованих на наближення 
Росії до західних політичних і соціально-економічних стандартів. 
Уперше, вважає переважна більшість російських історіографів, це 
спробував зробити цар Петро І, потім – імператриця Катерина II. У 
1825 році насильно реанімовували тренд «повернення Європи в 
Росію» декабристи. Наступною спробою були «Великі реформи» 
імператора Олександра II (скасування кріпосного права 1861 року, 
Земська і Судова реформи 1864 року, реформа міського само-
врядування 1870 року, військова реформа 1874 року, реформи в 
галузі народної освіти 1863 року.) І, нарешті, «нові Великі рефор-
ми» (між 1906 і 1914 рр..), пов’язані з діяльністю Вітте та Столи-
піна, перетворили Росію на конституційну монархію і запустили 
модернізаційні зміни в економіці. Результатом щойно згаданих 
реформаторських епізодів російської історії ставало обмеження 
впливу необмеженої влади монарха, законодавче закріплення 
певних свобод, і, відповідно, наближення Росії до стандартів євро-
пейської державності. Якщо перефразувати Чаадаєва, то це були 
надані Росії історією можливості «приєднатися до людства» [12]. 
За цією логікою, останній такий шанс Росія отримала в 1991 році, 
коли в черговий раз її було позбавлено сверхдержавності та 
імперських амбіцій.  
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Утім, контрверсійний О. Янов вважає, що європейська тра-
диція Росії має набагато глибше коріння, ніж це трактує офіційна 
історична наука. «Європейським сторіччям» Росії Янов називає 
період 1480–1560 рр., протягом якого Великими князями 
Московського царства були Іван III (1462–1505 рр.), Василь III 
(1505–1533 рр.) та Іван IV Грозний (1533–1575 рр., з 1547 р. – 
перший цар Всія Русі). Найбільш прогресивним із перерахованих 
політиків Янов вважає реформатора Івана III, у період царювання 
якого були проведені реформи, які могли відкрити перед країною 
перспективу подальшого зростання і процвітання. Позбавивши 
Московію від зобов’язань перед ординськими ханами, Іван III зат-
вердив в 1497 році. Судебнік (збірка, кодекс законів держави), що 
встановлював єдині для всієї країни норми судочинства, кри-
мінального та цивільного права. Янов вважає, що подібного єди-
ного кодексу не існувало навіть у деяких державах Європи 
(зокрема, в Англії і Франції). У період князювання Івана ІІІ почи-
нається російська Реформація, яка увійшла в історію як «суперечка 
про церковне землеволодіння». У протистоянні «іосіфлян» (пред-
ставників офіційної церкви, яка володіла на той час третиною всієї 
ріллі в країні, якими керував Й. Волоцький) та «нестяжателів» 
(лідери – Н. Сорський, М. Грек, які виступали проти володіння 
церквою землею та іншим майном, оскільки, за Біблією, служіння 
Богові не потребує майна, грошей, власності) Іван ІІІ підтримував 
«реформаторів», тобто «нестяжателів».  

Цілком прогресивною, європейською була і перша половина 
царювання І. Грозного (до введення в 1565 рроках «опричнини»). 
По-перше, для обговорення політичних, економічних та адмі-
ністративних питань був заснований дорадчий орган при царі – 
Земський собор, що складався з представників усіх верств 
населення, крім селян. По-друге, цілий комплекс реформ (судова, 
адміністративна, соціально-правова) був закладений Судебнікомом 
1550 року. Як зазначає Янов, це дає серйозні підстави вважати 
його, свого роду, російською Magna Carta, російським варіантом 
англійської Великої хартії вольностей, що традіційно вважається 
першим правовим документом, у якому закладено основи концеп-
ції прав людини, створено передумови для подальшого утверджен-
ня свободи та панування закону в житті суспільства.  
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Аналізуючи епохи Івана III та Івана IV, О. Янов зазначає, що, 
в цілому, це була широка дискусія про свободу людини, про межі 
державної влади, про інструменти її обмеження. Це були пере-
творення, які нерідко випереджали європейські реформи, які від-
кривали, здавалося, перед країною перспективу подальшого зрос-
тання та процвітання. Москва першою в Європі приступила до цер-
ковної Реформації і першою ж серед великих європейських держав 
спробувала стати конституційною монархією – до такого висновку 
приходить дослідник [13].  

Сучасна російська політична історія: боротьба «західня-
ків» і «слов’янофілів» триває. 

Останній в історії «ліберальний ренесанс» Росія переживала 
в кінці XX ст. У 1990-1994 рр. лібералізм домігся масового успіху 
в Росії, виконуючи роль «ідеології антикомунізму». На наш погляд, 
щоб зрозуміти специфіку пострадянського транзиту, масштаби 
перетворень, рівень і глибину наближення Росії до європейських 
стандартів у політичній та соціально-економічній сферах, доцільно 
надати лаконічну характеристику процесів 1990-х рр. у пострадян-
ських країнах ЦВЄ та Балтії, які модернізували економічні систе-
ми, демократизували політичні режими та успішно інтегрувались в 
ЄС на початку ХХІ ст. Важливо розуміти, що масштабні зміни 
відбувалися там в умовах: 

– по-перше, домінування ціннісного підходу до модернізації 
кінця ХХ – початку ХХІ ст., який був виражений в готовності 
суспільств, громадян країн ЦВЄ та Балтії, попри економічні труд-
нощі, зберігати вірність демократичним інститутам і процедурам, 
не сподіватися на повернення до соціального популізму та 
патерналізму в націоналістичній і авторитарній оболонці [14].  

– по-друге, існування стабільного політичного курсу цих 
країн на інтеграцію в ЄС, розбудову демократії та ринкової еко-
номіки, який став можливим через консенсус у суспільстві та еліті 
щодо майбутнього країн регіону. Результати виборів кардинально 
не змінювали їх політичну стратегію, оскільки більшість населення 
прагнуло інтеграції до європейської спільноти, а політичний клас 
цих країн (і правляча його частина, і опозиційна) брав активну 
участь в програмах міжнародної взаємодії, оскільки мав на меті 
«повернення» в міжнародні політичні та економічні структури;  
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Дуже спрощено, але результатом транзиту можна вважати:  
– перетворення політичних режимів країн ЦВЄ та Балтії на пар-

ламентські республіки з високим рівнем політичної відповідальності: 
уряд формується політичними партіями, що пройшли в парламент; 
окремі політики можуть піти у відставку через винесення їм вотуму 
недовіри; існує процедура імпічменту відносно президента;  

– наближення електоральних циклів країн ЦВЄ та Балтії до 
характерної для політичних режимів Західної Європи «системи 
гойдалок»: влада та опозиція по черзі змінюють одна одну при 
владі, відповідно, відсутнє домінування правлячих партій над 
опозиційними;  

– формування дієвого механізму формування політичного 
класу у країнах ЦВЄ та Балтії: проведення люстрацій; політичні 
посади у виконавчій владі отримують обрані партіями лідери;  

– існування дієвих механізмів контролю за діями політично-
го класу з боку суспільства у країнах ЦВЄ та Балтії (ЗМІ, НПО, 
суспільні ради при міністерствах);  

– створення ринкової економіки, орієнтація на міжнародний 
капітал при проведенні країнами ЦВЄ та Балтії приватизації, що 
дозволило їм, по-перше, швидко увійти в сучасну трансатлантичну 
економіку, по-друге, уникнути масштабного (такого як в Росії, і в 
Україні) зрощування політичного класу та бізнес-еліт і, як нас-
лідок, – масштабної корумпованості олігархізації влади [15]. 

У той час, як громадяни країн ЦВЄ і Балтії робили на референ-
думах вибір на користь європейських цінностей, у Росії (як і в біль-
шості інших країн колишнього Радянського Союзу) домінував інстру-
ментальний підхід до трансформації. Росіяни сприймали демократію, 
у першу чергу, як інструмент підвищення їхнього добробуту.  

Майже за 20 років трансформації розуміння росіянами демо-
кратії залишилось переважно патерналістським, а ціннісні погляди 
переважної більшості російських громадян характерні для режимів 
авторитарного типу, у межах якого не відбувається відокремлення 
держави від суспільства. У 2006 році (майже через 15 років після 
початку трансформаційних процесів в Росії!) соціологи інфор-
мують, що такі цінності, як «міцна родина», «надійні друзі» 
«безпека» та «матеріальна незалежність» – безпосередньо харак-
теризують практичну мотиваційну складову поведінки сучасного 
росіянина в його повсякденному житті. Фахівці наголошують на 
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тому, що задані цінності («цінності виживання») характерні для 
громадян будь-якого сучасного європейського суспільства. Утім, 
на відміну від Європи, ліберальні цінності («свобода слова», 
«право на власність», право на вибори своїх представників в 
органи виконавчої влади), які домінують в системі цінностей євро-
пейських громадян, підтримуються лише третиною росіян. Таким 
чином, серед базових характеристик пострадянської людини в 
Росії домінують цінності її виживання, пасивної адаптації до 
соціальних змін, що притаманно суспільствам тоталітарних та 
авторитарних режимів [16].  

Отже, цілком природно, що як тільки російські реформи на 
початку 90-х рр. зіткнулися з дуже серйозними та неминучими в 
процесі трансформації економічними труднощами, привабливість 
демократії, як варіанту піднесення добробуту, почала поступово 
згасати. А на початку 2000-х років, коли нова російська влада 
запропонувала суспільству соціальний контракт «економічні мож-
ливості замість політичних прав», суспільство і зовсім відмовилося 
від універсальних демократичних цінностей на користь цінностей 
звичайних, так би мовити, інструментальних (патерналістських). 

Стан суспільства обумовлював і межі елітного конфлік-
ту/компромісу. Політичні еліти постсоціалістичних країн ЦВЄ та 
Балтії об’єдналися навколо мети «повернення в Європу» (вступу їх 
країн до ЄС та приєднання до євроатлантичної системи безпеки). 
Завдання, які вирішує Росія, починаючи з 1990-х років, дещо інші. 
Головним сюжетом декількох попередніх і наступних десятиліть 
буде боротьба за нову глобальну світову рівновагу, яка швидше за 
все визначить зміст XXI ст. Сучасні російська та світові еліти 
розуміють, що Росія з XVIII ст. була не просто великою державою, 
що брала участь в справах Європи, а була великою європейської 
державою [17]. Сьогодні, коли світовий порядок докорінно змі-
нюється, зазначає американський дослідник Томас Грем, Росія 
зіткнулася з найсильнішим викликом – своїми великодержавним 
амбіціям за останні три століття. Важливо, що відбувається це в 
умовах, коли геополітичний контекст різко змінився не на користь 
Росії. Вона оточена країнами та регіонами, більш динамічними, в 
економічному, демографічному та політичному відношенні. Тут і 
Китай, чия економіка перетворилася на глобальну. І Близький 
Схід, з бурхливим релігійним життям, стійким демографічним 
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зростанням і пасіонарністю. І Європа, яка продовжує великий історич-
ний проект будівництва Єдиної Європи (куди Росія не включається). І 
для Росії головне питання – чи зможе вона знайти для себе гідне місце 
в цьому новому світовому порядку. У кінцевому рахунку, наголошує 
дослідник, це і буде відповіддю на питання про майбутнє Росії: чи 
належить їй новий підйом або остаточне завершення періоду націо-
нального успіху [18]. Отже, не поверенення в Європу, а пошук своєї 
ніші у світі, що змінюється, моделі, темпи, інструменти модернізації – 
теми, що визначають і зміст сучасного російського політичного дис-
курсу, і риси російського пострадянського транзиту. Специфіка цього 
пошуку полягає в тому, що контури можливих варіантів традиційно 
для Росії визначаються в межах боротьби двох взаємовиключних тен-
денцій – ліберальної (європейської) та консервативної (антизахідної).  

Ідеологи ліберальних реформ 1991–1994 рр., «атлантисти» 
(політична партія «Демократичний вибір Росії» 1994–2001 рр., 
лідери Є. Гайдар, А. Чубайс), називали Росію частиною західної 
цивілізації і бачили головний геополітичний інтерес країни в тому, 
щоб завжди слідувати в руслі загальноєвропейської політики. 
Згідно з Г. Явлінським (лідер соціал-ліберальної партіі «Яблуко», 
парламентська партія I, II, III скликань Державної Думи), для Росії 
«очевидним має бути одне: ніякого «третього», «євроазіатського», 
якого завгодно «свого» шляху немає і не буде» [19]. Лідери 
ліберальної партії СПС (парламентська партія III скликання Дер-
жавної Думи) наголошували на тому, що Росія належить Заходу ще 
з Х ст., коли Русь прийняла християнство [20].  

Слід зазначити, що сучасні неоліберали в теоретичному пла-
ні не врахували, по-перше, досягнень російської дожовтневої лібе-
ральної школи, яка відкидала ідею невтручання держави в суспіль-
ний розвиток (Б. Чичерін, К. Кавелін, П. Мілюков). По-друге, 
російські реформи кінця ХХ ст. практично не синтезували ідеї 
західного неолібералізму (Дж. Кейнс, Ф. Рузвельт, Дж. Гелбрейт), 
що відкидає постулат лібералізму про те, що індивідуальні інте-
реси в умовах свободи автоматично задовольняють загальний інте-
рес. На їх думку, держава та громадянське суспільство зобов’язані 
розробляти і підтримувати «правила гри» у соціальній сфері та 
економіці. Крім цього, за межами уваги російських політиків на 
початку 1990-х років залишилося й те, що західний лібералізм 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 194 

XX ст. розглядає економічну свободу і демократію як самостійні 
цінності і шукає оптимальні заходи у їх взаємодії. Сучасні росій-
ські ліберали в підході до цієї проблеми фактично демонстрували 
економічний детермінізм, коли доводили, що економічна свобода, 
ринкова конкуренція та приватна власність є умовами і гарантами 
політичної демократії.  

Результатом недооцінки еволюції лібералізму є рикові реформи 
1990-х років, проведені в Росії з мінімальною регуляторною участю в 
них держави. До найбільш масштабних економічних реформ (т. зв. 
«шокової терапії») належать введення свободи торгівлі, лібералізація 
цін, ваучерна приватизація і заставні аукціони. Крім цього, була 
реформована податкова система, реструктуризовано ТЕК і введено 
систему вільного обміну іноземної валюти [21]. Пізніше, ідеолог ро-
сійських ринкових реформ Є. Гайдар зазначав, що бажав би більш 
м’яких, поступових реформ. За твердженням політика, програма 
таких реформ, на основі угорського та китайського досвіду, була 
підготовлена його групою в 1985 році, але не була прийнята, що і 
призвело до економічної катастрофи [22].  

Серед негативних наслідків «шокової терапії» є:  
• девальвація та гіперінфляція (як наслідки запроваджених 

урядом лібералізації цін і запровадження вільного ринку); 
• падіння виробництва та ВВП (як прояви трансформацій-

ного спаду, яким, як правило, супроводжується перехід до ринку) і 
поновлення економічного зростання лише в 1997 році, пізніше, ніж 
в країнах ЦСЄ та Балтії;  

• різка соціальна поляризація: з одного боку – падіння рівня 
життя більшості росіян, з другого – зосередження більшої частини 
колишньої державної власності в руках олігархів через орієнтацію 
під час проведення приватизації (ваучерної приватизації і 
заставних аукціонів) на внутрішні ресурси;  

Утім, уже у 1997 році російська економіка почала зростати. 
Не останній вплив на цей процес мали і ліберальні реформи Гай-
дара («шокова терапія»), наголошує один з найавторитетніших 
російських економістів Є. Ясін. Він зазначає, що відновленню 
економічного зростання крім девальвації рубля, сприяли реформи 
Гайдара, що створили російський бізнес, ринкову економіку та 
надали їй енергію розвитку [23].  
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Утім, політичним наслідком «шокової терапії» став лібераль-
ний відкат, який розпочався у другій половині 1990-х років. Росій-
ське суспільство дорого заплатило за шок від реформ і деста-
білізації: ліберальні партії («Яблуко», СПС) здійснили дрейф від 
парламентської опозиції до невпливових (маргінезних) політичних 
осередків. Охолодження росіян до ліберальних цінностей дозво-
лило владі повернутись до традиційного консерватизму у реалізації 
зовнішньої та внутрішньої політики.  

Щодо сучасних російських консерваторів, то серед них є ті, 
хто виступав у зовнішній політиці за баланс між Сходом і Заходом, 
за «особливу» історичну місію» Росії виконувати роль «мосту» між 
цими двома «цивілізаціями». Найбільш яскраві представники цієї 
зовнішньополітичної орієнтації – А. Багатур, М. Кожокин, К. 
Плешаков, С. Кортунов, С. Рогов [24]. І сучасні євразійці, пред-
ставлені Н. Нарочницькою, Г. Зюгановим і А. Дугіним. Вони вва-
жають, що Росія – не просто «міст» між Європою та Азією, а є 
особлива («третя») цивілізація [25]. Неоізоляціоністи (О. Солжені-
цин, І. Чубайс, В. Цимбурський), які пропонували піти від про-
західних та євразійських спокус, відмовитись від зовнішньої 
експансії і «глобальної місії» Росії наполягали на інтенсивному 
облаштуванні та активному освоєнні східних зауральських тери-
торій [26]. Починаючи з середини 1990-х років, консервативну (у 
м’якій формі – антизахідну) ідеологію почали відверто вико-
ристовувати у передвиборчій риториці також і провладні політичні 
сили («Наш дом – Россия», 1995–2006 рр., парламентська партія II 
скликання Державної Думи; передвиборчий блок «Отечество – Вся 
Россия», 1999 р.; «Единая Россия», створено у 2001р., парламен-
тська партія VI, V, VI скликання Державної Думи). Консервативна, 
антизахідна еволюція зовнішньої політики РФ, стартувала у 2003–
2004 рр. Фактично, мова йшла про відмову Москви від зусиль у 
напрямку інтеграції в західне співтовариство. Замість цього Росія 
(економічно підсилена зростанням світових цін на енергоносії) 
зосередилась на зміцненні власних великодержавних позицій. 
Сучасну ідеологічну візуалізацію консерватизму (теорію «суверен-
ної демократії») було введено в обіг правлячого класу у 2005–
2006 рр. заступником керівника Адміністрації Президента Росії 
В. Сурковим. Вона стала однією з головних ідеологем на дум-
ських і президентських виборах в Росії 2007–2008 років [27]. 
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Політолог В. Трет’яков вважає «суверенну демократію» центром 
політичної філософії президента В. Путіна [28]. Якщо дуже спро-
щено, то мова йшла про те, що, по-перше, російська держава не 
може підпорядковуватись іншим центрам влади; по-друге, вик-
лючно російська нація – без зовнішнього впливу (західного, перш 
за все) – формує образ політичного життя суспільства і держави; 
по-третє, процес виборів відображає не боротьбу інтересів, а 
єдність влади та народу [29]. Науковці визнають, що курс 
«одиночного плавання» приніс Росії певні обмежені результати. 
Завдяки вигідній економічній кон’юнктурі Росія домоглася фінан-
сової незалежності від Заходу, позначила свою політичну при-
сутність у ряді регіонів Азії, Африки та Латинської Америки, 
створивши видимість світового «незахідного альянсу» за участю 
РФ, Китаю, Індії, Бразилії, який відбувався в рамках ШОС і 
віртуальних структур типу БРІК і РІК. У 2000-ті роки російська 
економіка включилася у світовий ринок [30]. 

Утім, світова фінансова криза 2007-2009 рр. розставила крапки 
над «і». Стало очевидно, що без економічної модернізації Росія зак-
ріплюється на периферії світової економіки, а її політична вага та 
вплив у світі продовжують знижуватися. У динаміці розвитку Росія 
стала поступатися не тільки Китаю та Індії, але й таким країнам, як 
Бразилія, Індонезія, Мексика, Туреччина і ПАР. Погіршилося стано-
вище РФ в основних світових рейтингах, у тому числі в оцінках 
науково-технічного потенціалу. Чи не найбільш важливим фактором – 
поряд з відтоком інвестицій, стало різке падіння та подальша ста-
білізація цін на нафту. Модернізація російської економіки потребувала 
інвестицій, а інвестиції – змін у зовнішній політиці країни. 

Слід зазначити, що критика теорії «суверенної демократії» 
лунала як з середини Росії (Д. Медведєв, М. Горбачов, Є. При-
маков і М. Касьянов), так і за її межами. У 2009 році відомий 
американський історик Р. Пайпс заявив, що він не знає, що таке 
«суверенна демократія»: демократія або є, або її немає [31]. Заступник 
Держсекретаря США з європейських питань Д. Фрід зазначив, що 
починає нервувати, коли на демократію наклеюють ярлики. 
«Суверенна демократія, – каже Фрід, – керована демократія, народна 
демократія, соціалістична демократія, арійська демократія, ісламська 
демократія – я не великий прихильник прикметників у такому 
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контексті. Керована демократія, на мій погляд, не є демократією 
взагалі, а термін «суверенна демократія» здається безглуздим» [32].  

Етап, відзначений образами «суверенної демократії» та 
«енергетичної наддержави», завершився в 2008 році разом із обра-
нням Президентом Росії Д. Медвєдєва (2008–2012 рр.). Керів-
ництво Росії визнало, що з опорою тільки на власні сили Росія з 
викликом часу не впорається. В. Сурков, автор терміну «суверенна 
демократія», визнав це публічно [33]. Прихід до влади Д. Медвєдє-
ва активізував тему економічної «модернізації» країни, повернув 
ліберальну риторику у політичне життя Росії, дав старт пошуку 
«модернізаційних альянсів» площині за межами країни, перетворив 
зовнішню політику на інструмент пошуку зовнішніх ресурсів для 
економічної модернізації країни. Частина інтелектуалів, ліберально 
налаштована еліта навіть пов’язувала із Медвєдєвим певні надії 
щодо демократизації, вестернізації російського політичного режи-
му. Але, сучасне російське керівництво розглядає та розглядало 
модернізацію, насамперед, як істотне підвищення технологічного 
рівня економіки, розвиток її інноваційної складової, яке відбу-
вається під керівництвом і контролем держави, тобто правлячої 
корпорації. Це завдає модернізаційній політиці досить вузькі 
рамки. Вся модернізація, таким чином, зводиться до формули: 
гроші плюс інженери, зазначає політолог Д. Тренін [34].  

Політична система залишається за межами повноціної модер-
нізації та прагнень наблизитись до західних політичних стандартів. 
Гібридність новітніх російських політичних режимів обумовлена:  

  дуальним ідеологічним конструктом сучасної Росії, який 
не передбачає однозначної та беззаперечної орієнтації на лібераль-
ні цінності; 

 відсутністю у суспільстві єдиної ліберальної ідейно-цін-
нісної та нормативної систем, які дозволяли б громадянам орієн-
тувати свою поведінку;  

 ставленням правлячої еліти до «модернізації» виключно як 
до економічної та технологічної задачі, вирішення якої можливе 
без кардинальних змін у політичній системі;  

Специфіка політичного режиму Б. Єльцина (1991–1999 рр.), 
полягала в тому, що він, з одного боку враховував, популярний у 
1988-1993 рр. реформістський порядок денний. Цим пояснюється 
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переважно демократично-ліберальна риторика влади щодо реа-
лізації внутрішньої політики (до 1995 р.), акцент на прагненні між-
народної інтеграції (вступ до Ради Європи в 1996 р.), вільні пар-
ламентські та президентські вибори, курс на розподіл влади, 
створення політичного ринку (реальної політичної конкуренції), 
перетворення парламенту в центр формування політичного класу, 
існування свободи слова та формування ринкової економіки.  

З іншого боку, політична конструкція успадкувала, продовжила 
і, навіть, розвинула багато рис минулого. Конституція 1993 року, 
закріпивши владу Б. Єльцина, встановила, за висловом О. Смоліна, 
«демократичний за формою, але авторитарний за змістом політичний 
режим». На нашу думку, до основних особливостей політичного ре-
жиму Єльцина, які віддаляли Росію від Європи, належать: 

- гіпертрофія владних прерогатив президента за рахунок 
обмеження повноважень інших інститутів, консервації низького 
рівня інституалізації політичної галузі. Така конструкція має гли-
бокі корені в російській інституційній і політико-культурній тра-
диції моносуб’єктивності влади (зосередження владних ресурсів в 
одному персоніфікованому інституті при суто адміністративних 
функціях усіх інших інститутів);  

- відсутність цивілізованих механізмів політичної відпо-
відальності та номінальність поділу влади. Обрані на загальних 
виборах президент і Державна Дума формували виконавчу владу, 
але ніякої відповідальності за його діяльність не несли. Уряд, який 
призначався президентом і тільки йому звітувався, у будь-який мо-
мент відправлявся у відставку з міркувань політичної доцільності 
або внаслідок «підкилимної» боротьби; 

- слабкість політичних партій. Оскільки ні парламентська 
більшість, ні парламентські коаліції не володіли правом формувати 
уряд, боротьба партій на виборах і самі вибори були позбавлені того 
сенсу, яким вони наділені в демократичних державах. Перемога партії 
на виборах в Росії не давала їй можливості проводити курс, заявлений 
у програмі, а статус Державної Думи не дозволяв ефективно контро-
лювати виконавчу владу. У зв”язку з тим, що жодна партія була не в 
змозі реалізувати свою передвиборну програму, громадяни втратили 
головний стимул для участі у виборчих компаніях; 
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- відсутність сильної системної опозиції, передача влади за 
визначеним сценарієм у межах «провладної партії» під час елек-
торальних циклів 1995–1996 рр., і 1999–2000 рр. Низький рівень 
масової громадянської самосвідомості, фрагментарність суспіль-
ства та його відчуженення від влади сприяли виробленню прав-
лячою елітою певного механізму підтримки відносної стабільності 
всередині себе і суспільства в цілому. У цей механізм були вбу-
довані парламентські партії, включаючи КПРФ, яка претендувала 
на роль демонстратора протестних настроїв населення; 

- непрозора система ухвалення рішень обумовила кон-
центрацію влади (1996–1999 рр.) у руках вузького кола осіб з 
номенклатури й олігархів, формування елітарного корпоративіз-
му замість плюралістичної демократії, широкі масштаби лобістсь-
кої діяльності, нерегульованої законодавчими актами та непід-
контрольної суспільству; 

- високий рівень політичної конфліктності («демократич-
ний» центр – «авторитарні» регіони; політичні конфлікти в сере-
дині правлячого класу); 

- продовження формування патерналістського, навіть, 
клієнтарного суспільства замість суспільства громадянського, що 
обумовлено нездатністю партій виконувати функцію захисту гру-
пових інтересів, зростанням впливу корпорацій і масштабів їх 
лобістської діяльності, поширенням корупції при пасивності та 
роз’єднаності населення.  

Обрання на посаду Президента Росії В. Путіна, на думку 
політолога Л. Шевцової, стало початком переходу від «виборного 
самодержавства» Б. Єльцина до бюрократично-авторитарного ре-
жиму [35], який формувався Путіним протягом 2000–2008 рр. 
Аналітик К. Рогов, вважає, що сформовану у 2000-х рр. Путіним 
систему можна вважати «нав’язаним консенсусом», у межах якого 
елітні групи відмовляться від претензій на політичне представ-
ництво («відмова від політики»), оскільки це було умовою збере-
ження за ними доступу до ресурсів і повноважень. Такий консенсус 
спирається на здатність домінуючого гравця блокувати політизацію 
міжелітних конфліктів (трансляцію їх в публічну сферу) за до-
помогою «батога і пряника» (обмеження/надання доступу елітним 
групам до ренти) [36]. Політичний результат системи «нав’язаного 
консенсусу» – створення режиму «керованої демократії», подальший 
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відхід політичної системи Росії від базових принципів ліберальної 
конкурентної політики. Президентство Д. Медвєдєва (2008–2012 рр., 
період «правління дуумвірату») не зруйнувало принципових ознак 
режиму, збудованого Путіним. Отже, до базових характеристик по-
літичного режиму Путіна можна віднести:  

- знищення політичної конкуренції в межах політичного класу; 
- різке послаблення політичного впливу регіональних еліт і 

великого бізнесу; 
- зростання фактичного впливу федеральної бюрократії, під-

порядкування парламента уряду в якості центра формування по-
літичного класу; 

- зростання формального впливу політичних партій порів-
няно із неформальними групами тиску на тлі вихолощення, закла-
деного Єльциним конкурентного змісту з електоральної процеду-
ри, девальвації змісту більшості політичних інститутів та ство-
рення політичного підґрунтя для закріплення монополії правлячої 
бюрократичної елітної групи на владу; 

- фактична ліквідація системи поділу влади; 
- обмеження «свободи слова», встановлення прямого або непря-

мого державного контролю над головними телеканалами країни; 
Наслідком існування на початку ХХ ст. ринкової економіч-

ної системи, що прагне гідно вмонтуватись у світову економіку, та 
неліберального, керованого політичного режиму, на думку англій-
ського дослідника Р. Сакви, є класична «заблокована модерніза-
ція», ознаки якої в Росії стали цілком очевидними у 2012 році (рік 
поверенення Путіна на посаду Президента Росії). [37] «Нав’язаний 
консенсус», як стрижень політичного режиму Путіна (2000–
2008 рр.), сформувався і підтримувався в ситуації постійного зрос-
тання економіки і доходів. Так, американські економісти К. Гедді, 
Б. Ікес наголошують на тому, що у першому десятилітті XXI ст. 
економічні показники Росії були одними з кращих у світі. Це зрос-
тання було аномалією і в його основі лежало різке підвищення цін 
на базові джерела надходжень країни – нафту і газ. У таких умовах 
вибір на користь конфронтації, безперечно, виглядав для елітних 
груп нераціональним, оскільки збереження статус-кво або навіть 
деякий програш в умовах зростаючої економіки є значно приваб-
ливішим результатом, ніж перспектива втратити «місця на ринку». 
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Утім, подібне зростання, наголошують американські дослідники, 
протягом настільки довгого періоду більше не повториться. Таким 
чином, попереду Росію чекає інша ситуація – стагнація доходів і, 
ймовірно, економіки в цілому, розпад «консенсусу» такої якості, 
який базувався, з одного боку, на задоволенні патерналістських 
прагнень суспільства (через можливість зростання видатків дер-
жавного бюджету), з іншого, – на задоволенні доступу до рентних 
надходжень елітних груп [38]. 

Чи вдасться Росії вирішити ключові проблеми попереднього 
реформаторського циклу в найближчий час у межах ліберально-де-
мократичної парадигми «зразка 1991 року» – питання політичної 
та експертної дискусії. На нашу думку, демократична консолідація 
в Росії має шанси відбутися, але після 2020 року. По-перше, не-
завершена реструктуризація російської промисловості консервує 
рентні надходження від сировинного експорту в якості доміну-
ючого джерела формування федерального бюджету. А такий бюд-
жет на тлі недостатньо реформованих промислових та інфра-
структурних секторів економіки передбачає існування специфічно-
го механізму формування перерозподільних ланцюжків («ворон-
кообразна економіка») і підтримує запит на певний тип політич-
ного режиму (конкурентний авторитаризм). По-друге, протестний 
рух і протестне голосування на думських і президентських виборах 
2011–2012 рр. не дали чіткої ясної відповіді, який/чий запит на де-
мократизацію домінує в російському суспільстві. Чи «слабкий» - з 
боку еліт, чи «консолідований» – з боку суспільства. І, нарешті, 
неоднорідність соціально-економічного розвитку та політичних 
культур у різних регіонах також є критичним викликом для 
перспектив консолідації демократії в Росії. 

 
4.2. Формування державності в країнах Центральної Азії: 

ідеологічний аспект 
 
Розглядаючи будь-які проблеми побудови держави та сус-

пільства в центральноазійському регіоні, слід зважати на те, що 
насамперед, пов`язує його країни між собою, а саме – спільні істо-
ричні корені та релігію. Складними були сторінки стародавньої 
історії відносин народів Центральної Азії, не менш важким випро-
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буванням був період владарювання Російської імперії, а потім й 
національно-територіального розмежування у 20-і рр. ХХ ст. «Більш-
менш стійкою була лише конфесійна ідентичність «ми – мусуль-
мани», з приводу якої в суспільстві існувала відносна злагода та не 
було суперечок. Найбільш точним описом центральноазійської реаль-
ності все ще залишаються слова В. Бартольда, який писав, що осілий 
житель Середньої Азії почуває себе насамперед мусульманином, а 
потім вже мешканцем конкретного міста або місцевості [39]. 

 Окрім релігійної самосвідомості для центральноазійських 
етносів велике значення має й регіональна приналежність. Але на 
кінець XVIII – початок XIX ст. держави Середньої Азії та Казахстану 
були територією відносної ізоляції, аж до часу приєднання її до Росії. 
До російського завоювання ХVIII–XIX ст. державні утворення 
Центральної Азії ґрунтувалися на територіальній, цивілізаційній і 
конфесійній спільності, населення яких не мало вираженої націо-
нальної самосвідомості. Регіон представляв собою безліч локальних 
областей, межі яких абсолютно не збігалися ні з політичними, ні, тим 
більше, з етнічними межами сучасних республік.  

Лише починаючи з XIX ст., розвиток російсько-туркестан-
ських економічних і культурних зв’язків призвів до поступового 
пожвавлення господарського життя, розширенню міст і торговель-
них відносин. Росія зменшила конкуренцію між різними центрами 
конструювання ідентичностей і дала в руки місцевої еліти ті 
інструменти, які допомагали більш успішно нав’язувати їх насе-
ленню. Саме з приходом росіян у Середній Азії з`являються більш-
менш стійкі типи самосвідомості, на підтримання яких спрямову-
валися величезні ресурси [40]. 

Одним з перших декретів Радянського Уряду стала «Декла-
рація прав народів Росії» від 2 листопада 1917 року, де були викла-
дені основи національної політики нового ладу. 15–22 листопада 
1917 року на III з’їзді Рад Туркестану був утворений вищий орган 
управління – Рада Народних Комісарів Туркестану (РНК) у кіль-
кості 15 осіб. Головою РНК був обраний більшовик Ф. Колосов, 
а у складі Уряду не було жодного представника місцевої націо-
нальності. Пропозиція регіонального з’їзду мусульман про ство-
рення в Туркестані коаліційного Уряду на багатопартійній ос-
нові була відхилена, а з’їзду пред'явлене обвинувачення в бур-
жуазному націоналізмі.  
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Після революції 1917 року були ліквідовані всі радикали та 
нонконформісти не лише серед ісламістів, але й серед національної 
інтелігенції взагалі. Зміна арабського алфавіту на латинський, а зго-
дом на кирилицю відрізала Туркестан від мусульманського світу. Це, 
у свою чергу, мало серйозні наслідки. Була перервана традиція кла-
сичної ісламської інтелектуальної та політичної думки (нагадаємо, що 
до революції правитель Бухари носив титул Еміра усіх правовірних, а 
Мавераннахр у всі часи вважався одним з центрів ісламської куль-
тури). Відбувся процес відчуження суспільства від частини його 
духовних лідерів у зв’язку з «надзвичайною лояльністю» офіційного 
духовенства та слабкою підготовкою основної маси неофіційного. 
Сучасна епоха практично не висунула сильного харизматичного лі-
дера регіонального або національного масштабу [41]. 

У 1918 році на III Всеросійському з’їзді Рад була прийнята 
«Декларація прав трудящого та експлуатованого народу», яка міс-
тила план побудови соціалістичної багатонаціональної держави на 
принципах федерації. На основі цих рішень народи Середньої Азії 
в 1918 році об’єдналися в Туркестанську Автономну Радянську Со-
ціалістичну Республіку. 

Національно-територіальне розмежування 1924 року, в резу-
льтаті якого з`явились сучасні Казахстан, Таджикистан, Узбекис-
тан, Туркменистан та Киргизстан, було важливим історичним кро-
ком на шляху до національної консолідації окремих народів 
центральноазійського регіону, який дав їм змогу відчути себе окре-
мим і цілісним в культурному плані. У цьому полягає позитивний 
бік проведеного розмежування. Проте при розмежуванні припус-
тилися помилок не лише у проведенні кордонів в окремих районах 
(де з часом і почали відбуватися конфлікти). У самому підґрунті 
цієї політичної акції був закладений помилковий принцип. 
Подібний підхід різко суперечив історичній реальності регіону. 
Державні утворення на території Центральної Азії завжди утво-
рювались за територіальним принципом, тоді як у Європі стриж-
нем державності був територіально-національний принцип. Цен-
тральноазійські держави були багатонаціональними державами, 
але не державами окремих народів. Превалювання державного над 
національним, вироблене тут століттями історичного розвитку, 
сприяло тому, що національні розбіжності виявлялися несуттєвими 
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в політичному процесі Центральної Азії. Зокрема, тюркська та 
іранська (таджицька) частини населення були рівноправними. У 
регіоні склалася унікальна етнічна ситуація: протягом тисячоліття 
народи Центральної Азії переміщались та змішувались, іноді кон-
фліктуючи, але частіше торгуючи та співпрацюючи; вони утво-
рювали держави з надзвичайно різнорідним етнічним складом, у 
політичному процесі яких суттєво не превалювала жодна з на-
ціональних груп. Дев’ять століть (до перших років радянської 
влади) державна влада належала представникам тюркського ет-
носу, а всі політичні форми Центральної Азії, пов’язані з держав-
ною мовою та культурою, були іранськими (таджицькими). Саме 
тому в першій радянській республіці у Центральній Азії – Тур-
кестанській АРСР збереглася ця багатовікова традиція: як офіційну 
мову було прийнято таджицьку (фарсі). Перехід багаточисельних 
тюркських народів від кочового способу життя до осілості, від 
заняття скотарством до землеробства призвів до масового ви-
тіснення таджиків у гори. Але в самих містах до ремісництва та 
торгівлі долучилась лише невелика частина тюрків, в основному 
узбеків, тоді як такі великі центри міської цивілізації, як Бухара та 
Самарканд, залишались переважно таджицькими.  

У 1924 році, ігноруючи історично обумовлені особливості ре-
гіону, зокрема превалювання державного над національним, тери-
торіального над етнічним радянська влада вирішила механічно роз-
ділити поліетнічний простір регіону: «таджики в горах, узбеки – на 
рівнинах». Перейшовши від традиційного територіального принципу 
побудови державності до національно-територіального поділу со-
ціуму, порушивши тим самим найважливішу історичну традицію, 
влада заклала глибинне протиріччя у процес розвитку міжнаціональ-
них відносин, спілкування між народами. Поєднавшись в майбут-
ньому з недоліками командно-адміністративної системи, жорсткою 
централізацією управління, урешті-решт з волюнтаристським про-
веденням кордонів між багатьма районами, цей фактор став джерелом 
гострих міжетнічних конфліктів [42]. 

Наслідки радянського територіального поділу Центральної 
Азії особливо далися взнаки після 1991 року. Ціла низка трагічних 
подій сталося у регіоні: громадянська війна у Таджикистані (1991–
1997 рр.), криваві події в узбецькому Андіжані (2005 р.), етнічний 
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конфлікт у південному Оші у Киргизстані (2010 р.) та інші – всі 
вони частково є результатом невдалого територіального поділу. 

 Наприклад, історично цілісний господарський організм Фер-
ганської долини політично розділений на області трьох різних 
держав (Ферганську, що входить до складу Узбекистану, Леніна-
бадську – Таджикистану, Ошську й Джалал-Абадську – Киргиз-
стану). Їхні іригаційні й електроенергетичні системи являють 
собою єдине ціле, і одночасно майже не залежать від інших те-
риторій власних республік. 

Територія сучасного Казахстану також не є гомогенним 
господарсько-культурним простором. Можна виділити як мінімум 
п’ять великих регіонів, які економічно не пов’язані один з одним і 
розвиваються в різних напрямках: Західний Казахстан, Північний 
Казахстан, Південний Казахстан, Південно-Східний Казахстан і 
Східний Казахстан. 

Таджикистану адміністративний поділ 1920-х років завдав 
великих збитків в його національному розвитку: при тому, що 
Таджикистан став суверенною радянською республікою, він втра-
тив свої головні культурні центри, які залишились на території 
Узбекистану. Унаслідок цього таджицький етнос залишився без 
історичної та культурної бази. У результаті територіально-націо-
нального розмежування до Таджицької РСР були включені окремі 
землі Туркестанського генерал-губернаторства, що раніше входили 
до Кокандського ханства (Худжанд, Пендикент, верхів`я Зерав-
шана), Східний Памір, частина Бухарського емірату, а саме: напів-
незалежні гірські бекства – Куляб, Бальджуан, Дарваз, Каратегін, 
тобто територія Східної Бухари, 97% якої становлять непридатні 
для традиційного сільського господарства гори. Із втратою 
Самарканда й Бухари фактично відбулась втрата територіального 
буття нації. Цитадель її державності була відчужена. Суспільству 
довелося починати з нуля – будувати нову столицю, нові міста, 
освоювати землі, розвивати промисловість [43]. 

Крім загострення стосунків титульної нації з національними 
меншинами та територіальних непорозумінь, розмежування рес-
публік Середньої Азії мало й інші психологічно негативні нас-
лідки. Серед неросійських народів з’явився комплекс національно-
культурної меншовартості, другорядності. Домінування російської 
культури, обов’язкове використання російської мови серед чис-
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ленного адміністративного апарату та в армії значно сприяло по-
ширенню сфери вживання російської мови. І хоча це не призво-
дило до повної русифікації населення республік Середньої Азії, 
місцеві мови використовувалися на рівні побутового спілкування й 
втрачали свій престиж в освічених колах.  

Особливо загрозливого характеру ці процеси набули у Казах-
стані, де внаслідок масового знищення населення під час Голодо-
мору на початку 1930-х років, розпаду традиційної кочової систе-
ми господарювання, осідання казахів у містах і селах, де вже пере-
важало російськомовне населення, масового переселення у північні 
казахські області у 50–60-х рр. російської та української молоді, 
котра приїхала освоювати цілину, казахи наприкінці 80-х років ста-
новили меншість населення цієї республіки (у 1979 році – лише 
37 %) й були значно зрусифіковані навіть на побутовому рівні.  

Але говорити лише про недоліки розвитку радянської Серед-
ньої Азії та невдалу політику радянської влади в регіоні було б 
некоректним з будь-якої точки зору. Історична об’єктивність поля-
гає в точному викладені фактів, які свідчать про великий крок 
вперед народів Центральної Азії у ХХ ст. 

Наприклад, наприкінці ХІХ ст. рівень грамотності на тери-
торії Середньої Азії в середньому становив 1–2%: серед казахів 
близько 2%, узбеків – 1,6%, жіноче населення майже все було не-
грамотним. За офіційними підрахунками Першого загального пере-
пису Російської імперії 1897 року передбачалося, що досягнення 
абсолютної грамотності стане можливим у цьому регіоні через 460 
років. Після Жовтневої революції неграмотність була ліквідована у 
небачено короткі терміни. У результаті проведення кампанії з 
ліквідації неграмотності (1926–1936 рр.), грамотність досягла на 
1937 рік 72%. Була започаткована програма «Хучум» (звільнення 
жінок) та стала розвиватися радянська система охорони здоров’я 
[44]. Наприклад, для киргизької мови писемність була утворена 
лише у 1924 році, а вже у 1982 році, менше ніж через 60 років, 
з’явилися декілька томів Киргизької радянської енциклопедії. 

Згідно з переписом 1970 року відсоток грамотного на-
селення у віці 9–49 років у радянській Середній Азії виглядав 
наступним чином:  
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Міські жителі Сільські жителі  
Республіка чоловіки жінки чоловіки жінки 

Казахська РСР 98,9 95,2 98,7 95,0 

Узбецька РСР 99,0 97,1 98,9 97,5 

Киргизька РСР 99,1 96,8 99,0 97,2 

Таджицька РСР 97,9 93,7 98,0 95,1 

Туркменська РСР 98,1 93,5 97,3 93,2 

 
Також за роки радянської влади в усіх середньоазійських рес-

публіках були відкрити вищі навчальні закладі: в Туркменистані – 6, 
Узбекистані – 43, Казахстані – 49. На кожну тисячу осіб, що були 
зайняті в народному господарстві республік Середньої Азії, при-
падало від 600 до 800 спеціалістів з вищою та середньою освітою. 

Економіка регіону радянської Середньої Азії також зазнала сер-
йозних змін, особливо під час та після Великої Вітчизняної війни. 
Перед загрозою німецької окупації в середньоазійські республіки 
евакуювались люди та переплавлялися матеріальні цінності – устат-
кування підприємств та цілі виробництва. Таким чином, розпочалась 
так звана «позапланова індустріалізація» Середньої Азії. 

За сорок років, з 1940 до 1980 рр., обсяг промислової продук-
ції Туркменистану збільшився у 12 разів, Узбекистану – в 15, 
Таджикистану – в 16, Казахстану – у 30, Киргизії – у 33 рази. 
Насамперед змінилася енергетична картина регіону: у Таджикиста-
ні були побудовані Варзобська, Каракумська, Головна та Нурек-
ська ГЕС, у Киргизії – каскад Аламединських ГЕС, Учкуганська та 
Токтогульська, в Узбекистані – Фархадська та Червакська ГЕС, 
Навоїйська та Сирдар’їнська ГРЕС. У 1980 році Казахстан мав ГЕС 
на Іртиші та ТЕЦ у Караганді та Чимкенті. Туркменистан виробив 
5,7 млрд електроенергії. 

Одночасно в Туркменистані було розвідано та освоєно газові 
та нафтові родовища, у Казахстані добувалася нафта на Мангишла-
ці, Узбекистан промислово розвивав видобування золота, Таджи-
кистан – металургійну промисловість, також у Середній Азії розви-
валась металообробна індустрія. 

Середньоазійські республіки були показовими для мусульман-
ських країн, забезпечуючи таким чином додатковий міжнародний 
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авторитет пропагованому владою інтернаціоналізму. До того ж швид-
кий соціально-економічний розвиток цього регіону, зразкове від-
новлення Ашхабаду та Ташкенту після жахливих землетрусів від-
повідно 1948 та 1967 рр., були покликані стати своєрідним стартовим 
майданчиком для всієї азійської політики радянського уряду.  

Отже, не важко зафіксувати двоїстість у процесі становлення 
й розвитку радянських республік Середньої Азії. Нації регіону пев-
ною мірою дійсно розвивалися та зміцнювалися завдяки поширен-
ню національної освіти, створенню бібліотек, академій наук, теат-
рів, музеїв, розвитку літератури тощо. Це сприяло формуванню 
національної самосвідомості й узгоджувалося з національно-мов-
ним розвитком та функціонуванням адміністративного, еконо-
мічного та культурного життя в межах республік. З іншого боку, у 
1920–1930 рр. значною мірою було знищене глибинне ісламське 
духовне підґрунтя місцевого культурного життя, грубо порушена 
духовно-культурна, зокрема літературна, спадковість розвитку. 
Культура, побудована за принципом «національна за формою, 
соціалістична за змістом», була у своїй основі сурогатною та не 
могла задовольнити духовних потреб освіченого населення.  

Як зазначалось вище, становлення державності в ісламському 
світі важко проаналізувати, не враховуючи релігійний фактор. І хоча 
деякі вчені скептично відзначають, що питання про роль релігії у 
формуванні держави є дуже складним і розглядати його можна лише 
допускаючи певні припущення, не виникає сумніву об’єднуюча 
функція ісламу в країнах Центральної Азії. Мусульманізована сис-
тема державного управління або елементи ісламського впливу й запо-
зичень зустрічаються, починаючи з епохи Караханідів. Саме з тих 
часів почався процес консолідації тюркомовних племен у рамках 
єдиної держави під впливом ісламської релігії. 

Відомий історик-караханідознавець О. Караєв відзначав, що 
в утворенні й становленні державного об’єднання Караханідів сут-
тєву роль зіграло прийняття ними ісламу й обернення населення 
Центрального Тянь-Шаню на мусульманство. Киргизький дослід-
ник С. Дюйшенбієв зазначав, що іслам був оголошений державною 
релігією й сприяв формуванню й становленню державності [45]. З 
часом, на основі ісламської ідеології Центральна Азія стала одним 
із центрів мусульманської цивілізації. Іслам, увібравши в себе біль-
шу частину місцевих зороастрійських поглядів і цінностей, став 
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основою культури та духовності народів, що населяють територію 
сучасної Центральної Азії. 

Велику роль релігії в регіоні ЦА визнавали навіть радянські 
дослідники: До Великої Жовтневої соціалістичної революції іслам 
у Середній Азії не лише виступав в якості релігійної системи, од-
нієї з форм суспільної свідомості, але й охоплював соціальне життя 
суспільства, підкорював науку, культуру і освіту, суттєво впливав 
на спосіб життя своїх послідовників [46, с.3].  

Після революції радянська влада не могла не брати до уваги 
релігійність місцевого населення. Навпаки, на відміну від інших 
регіонів Радянського Союзу, у перші роки радянської влади в 
Середній Азії до лав комуністичної партії приймали віруючих 
робітників і дехкан корінних національностей, організовуючи, про-
те, для них атеїстичне виховання. Враховуючи значну відсталість 
трудящих мас у Хорезмі, – говориться у постанові Середазбюро 
ЦК РКП(б), прийнятій у січні 1924 року, – підходити досить обе-
режно до питання щодо релігійності членів партії, не вста-
новлюючи правила, що релігійність є безумовною перешкодою для 
входження в партію, не допускаючи, проте, служителів культу… 
Організувати антирелігійну пропаганду серед членів партії, 
підходячи до цього питання зі всією делікатністю» [47, с.193].  

Комуніст, який відправляє релігійні обряди, був досить типо-
вим явищем у радянській Середній Азії. Наприклад, ще у 1926 
році, в Компартії Узбекистану віруючих нараховувалось близько 
13%. У зв’язку з цим, у 1927 році пленум Середазбюро констатував 
«повну відсутність» атеїстичної пропаганди в усіх республіках 
Середньої Азії. Після чого, поряд з виховною та культурною робо-
тою, було запропоновано створити розгалужену сітку гуртків. 
Спілки войовничих безбожників на Західному Памірі, де вплив 
релігії був особливо сильним. 

Певне пом’якшення політики влади стосовно ісламу відбулось 
з 1940-х рр. Не дивлячись на те, що антирелігійні кампанії періодично 
посилювались (дослідники ісламу згадують про «хрущовські» та 
«горбачовські» періоди), іслам набув більшу легітимність як елемент, 
що має право на існування в межах радянської системи. 

Протягом 1960 – 1980-х рр. «радянська модель» трансфор-
мації традиційних мусульманських суспільств була унікальним 
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синтезом двох полюсів – традиціоналізму та радикальної модер-
нізації. Наприклад, існування потужного сучасного сектора еконо-
міки поєднувалось з малотоварним виробництвом у традиційному 
секторі (причому значна частина робочої сили була задіяна в обох 
секторах), сучасна адміністративна система – з розподілом посад 
на клановій основі, упровадження норм сучасного побуту поєдну-
валось з традиційним общинним устроєм, жорстка атеїстична полі-
тика – з дотриманням релігійних обрядів. Все це у поєднанні дава-
ло підстави пропагувати переваги «радянського ісламу» країнам 
третього світу. 

Взагалі, питання щодо поєднання традиційних мусульман-
ських суспільств з радянською системою викликало серйозні роз-
біжності в оцінці західних дослідників. Перша група дослідників 
(А. Беннігсен, М. Броксап, Е. Каррер Д’Анкосс та ін.) ствер-
джували, що дані суспільства та радянська система несумісні один 
з одним, що проявляється у протистоянні та відчуженості. Друга 
група (Н. Лубін, М.-Б. Олкотт) доводила, що в середині 1980-х рр. 
мусульмани СРСР були досить добре інтегровані в радянську сис-
тему та були прихильниками радянської ідеології. 

З кінця 1980-х рр. XX в. почалася реісламізація регіону. У 1990-
і роки уряди центральноазійських держав почали підтримувати тра-
диційний офіційний іслам та лояльне до влади духовенство (почали 
відкриватися мечеті та медресе), але одночасно посилювався тиск на 
представників так званого неофіційного ісламу, які в багатьох ви-
падках були вимушені діяти нелегально. Опозиційний іслам, певною 
мірою, породжувався й, безумовно, підсилювався економічною кри-
зою, зубожінням населення, особливо сільського. Найбільш харак-
терною рисою першого десятиліття незалежності держав Центральної 
Азії Р. Абдулхаєв називає поєднання ісламу з радянською формою 
авторитарного правління [48].  

Ступінь впливу релігії на ситуацію в країнах Центральної 
Азії визначається історичною традицією. Найбільшим цей вплив 
був в осілих народів і найменшим – у кочовиків. Релігія має багато 
властивостей і вони проявляються в тих або інших соціальних фун-
кціях, які релігія покликана виконувати в людському суспільстві. 
Одна з таких функцій або властивостей релігії полягає в тому, що 
вона здатна інтегрувати, тобто поєднувати різні верстви, групи 
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людей, населення під єдиною ідеологією, релігійною доктриною 
заради досягнення загальної мети [49]. 

Сьогодні дві центральноазійські країни – Узбекистан та 
Таджикистан – мають суттєвий фактор політизації населення на 
релігійній основі. Саме тут, навіть за часів Радянського Союзу, 
були розташовані центри ісламської освіти, а населення є найбільш 
прихильним до релігії. Звідси іслам розповсюджується на іншу 
територію Центральної Азії, зокрема особливого впливу зазнає 
Південь Киргизстану, заселений узбеками. 

Сьогодні близько 80% населення Республіки Узбекистан 
дотримуються ісламської орієнтації. Це узбеки, таджики, казахи, 
татари, киргизи, туркмени, каракалпаки, азербайджанці, уйгури, 
башкири та представники інших національностей. 

Здобуття Узбекистаном незалежності змінило відношення до 
релігії взагалі та до ісламу зокрема. Президент країни І. Карімов 
визначив цей процес таким чином: «Ми високо цінуємо нашу свя-
щенну релігію та ісламську культуру, як невід’ємну частину світо-
вої цивілізації, історії розвитку всього людства, як основний фак-
тор і критерій духовного очищення, укріплення в свідомості людей 
таких одвічних цінностей, як прагнення до мирного та спокійного 
життя, толерантність в міжнаціональних і міжрелігійних стосун-
ках, почуття взаємоповаги та злагоди. 

Опираючись на цю основу та усвідомлюючи, що ми є нащад-
ками такого безцінного минулого, найважливішою метою бачимо 
здобуття достойного місця в мусульманському світі та міжнарод-
ному співтоваристві в цілому» [50]. 

Завдяки незалежності, дні мусульманських свят в Узбекис-
тані – Рамадан та Курбан Хаіт проголошені вихідними днями. 
Якщо за радянських часів здійснювати хадж протягом року дозво-
лялось 20–30 віруючим, то з 1991 року щорічно 3–3,5 тис. Грома-
дян Узбекистану відвідують Мекку та Медіну. У радянський пе-
ріод функціонувало лише 84 мечеті, зараз їх кількість становить 
1800. У Бухарі та Ташкенті діють середні та вищі релігійні заклади, 
у багатьох великих містах відкриті медресе. З 1998 року в Таш-
кенті діє Ісламський університет, який готує кваліфіковані кадри 
для духовно-релігійної сфери з врахуванням вимог глобалізації 
світу, передових технологій і прагнень незалежного Узбекистану 
побудувати сучасну демократичну світську державу. 
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Здійснено переклад на узбецьку мову Корану, який виданий 
накладом 100 тисяч примірників. Окрім цього, видаються релігійні 
книги, газети та журнали; телебачення та радіо транслюють передачі, 
що присвячені історії ісламу та мусульманській моралі, великим знав-
цям і тлумачам ісламу, усім мухаддісам, муфассірам, факіхам і суфіям. 

Президент Узбекистану І. Карімов зазначає: «Наші устре-
мління спрямовані насамперед на зміцнення національної само-
свідомості, пізнання свого історичного коріння, шанобливого став-
лення до священної віри. Спираючись на це, ми вважаємо своїм 
обов’язком донести не лише до співвітчизників, але й до інших лю-
дей на землі справжню гуманістичну сутність та толерантність 
ісламу, що закликає всіх людей до добра та шляхетності, одним 
словом, його духовне просвітницьке начало» [51].  

Відповідно до Закону «Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації», який був прийнятий Олій Мажлісом Узбекистану у 1998 
році (у новій редакції) були врегульовані відносини між державою 
та релігійними організаціями [52]. У Законі було вказано, що релі-
гії та релігійні організації в Узбекистані відокремлені від держави і 
не дозволяється створення та діяльність будь-якої партії релігій-
ного характеру. Також цим Законом в країні забороняється місіо-
нерство, яке, як правило, призводить до загострення міжконфе-
сійних, міжнаціональних відносин. Така діяльність може призвести 
до серйозних негативних наслідків у суспільстві» [53]. 

Після кривавої громадянської війни та урегулювання кон-
флікту в 1997 році, Таджикистан став єдиною центральноазійсь-
кою державою, де офіційно функціонує ісламська партія. На сьо-
годні досвід Таджикистану у вирішенні стосунків із ісламськими 
рухами може стати корисним для інших країн регіону. 

Легалізація діяльності Партії ісламського відродження та її 
повноправна участь у політичному житті Таджикистану є прикла-
дом трансформації світської свідомості влади й модернізації релі-
гійного мислення ісламської опозиції, що заради миру в країні 
пішли на взаємний компроміс. Сам компроміс був закріплений у 
головному юридичному документі країни – Конституції Рес-
публіки Таджикистан.  

Так, Конституція Республіки Таджикистан твердо встанов-
лює наступні принципи: 



                    РОЗДІЛ IV Загальне й особливе в процесі становлення держав... 

 
213 

жодна ідеологія, у тому числі релігійна, не може встановлю-
ватися в якості державної; 

суспільні об’єднання створюються й діють в рамках Конститу-
ції і законів. Держава надає їм рівні можливості в їхній діяльності; 

релігійні організації відділені від держави й не можуть втру-
чатися в державні справи. 

Важливо підкреслити, що конституційні норми порушують 
питання не про те, що релігія й держава відокремлюються одне від 
одного, а саме державні інститути та релігійні організації є відо-
кремленими один від одного. І мова йде не лише про іслам, а про 
будь-яку релігію взагалі.  

Але найбільш важлива конституційна норма, що стосується 
релігії, полягає в тому, що громадяни вправі брати участь у ство-
ренні політичних партій, у тому числі таких, що мають демокра-
тичний, релігійний та атеїстичний характер. У свою чергу, важли-
вим компромісним рішенням з боку ПІВТ стала офіційна відмова 
від побудови ісламської держави й відповідно визнання світського 
характеру державного устрою Таджикистану. 

Практика Таджикистану показала, що ісламська партія може 
активно й успішно брати участь у питаннях формування націона-
льної держави, її подальшої демократизації, виробленні загально-
національних норм і цінностей. 

У Казахстані традиційно зважене ставлення до релігії прояв-
ляється й сьогодні. Це, зокрема, дало підстави відомому росій-
ському досліднику Р. Мєдвєдєву зазначити, що президент Казах-
стану меншою мірою ототожнює себе з ісламом, ніж президент 
Росії з православ’ям» [54]. Але сам Президент Казахстану Н. На-
зарбаєв стверджує, що роль ісламу для казахів велика, і розуміння 
цього стає важливою характеристикою нашої національної свідо-
мості, особливо після довгих років спотворення ролі та значення 
цієї великої і гуманістичної релігії [55]. 

Інші представники кочових народів – киргизи та туркмени – 
прийняли іслам пізніше за решту населення Центральної Азії і 
тому менш суворо дотримуються його догм порівняно з народами 
осілої культури. Туркменська та киргизька моделі – образ держави 
як захисника віри та національної ідентичності, що підтримується 
мусульманським духівництвом [56]. Отже, Киргизія та Туркменія, 
як і інші країни Центральної Азії, мають схожі цілі відносно 
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ісламу – зробити його засобом зміцнення легітимності незалежних 
держав. Офіційне ісламське духівництво виступає проти фунда-
менталізму та ваххабізму, охороняє високий іслам, але воно відо-
кремлене від традиційного низького ісламу. 

Е. Геллер висловив теорію про дві взаємодоповнюючі форми 
ісламу – низьку та високу. Висока форма ісламу базується на Корані 
та хадисах, низька – на місцевих традиціях; перша розповсюджена в 
містах, друга – в середовищі кочовиків. Так було в радянській 
Середній Азії, збереглося і в пострадянському суспільстві. Поєд-
нання цих обох форм ісламу зробило їх основою національної єд-
ності. Стійкий вплив ісламу на соціально-політичне життя багато в 
чому пояснюється особливостями мусульманського віровчення, яке 
прийнято вважати системою, яка регулює багато аспектів життя 
людей. У такій інтерпретації іслам не тільки являє собою релігійну 
систему, але й пропонує модель організації суспільства [57]. Про 
роль ісламу у формуванні національної єдності говорять як державні 
діячі, так і мусульманське духовенство. Одночасно в конституціях 
всіх країн задекларований світський характер, релігійне життя 
контролюється відповідними комітетами. 

Політизація ісламу може створювати умови для перетворен-
ня його на самостійну політичну силу. Піднесення сучасного ісла-
мізму або політичного ісламу (ісламістські ідеологи визначають це 
явище, використовуючи поняття «нахда» – ісламське відродження) 
обумовлений комплексом причин. Поряд із соціально-економічним 
фактором, що діє по-різному в кожній окремо взятій країні, і 
зовнішньополітичним фактором, обумовленим новим розкладом 
сил на міжнародній арені й посиленням процесу глобалізації, 
позначаються також соціокультурні, етноконфесійні й ци-
вілізаційні моменти [58].  

Варто зазначити, що відродження релігійності та національ-
ного духу в європейських країнах розцінюється як позитивне яви-
ще, що веде до зміцнення моральності нації та важливого фактору 
у вихованні молоді, а аналогічні процеси в азійських країнах досить 
часто ототожнюються з ісламським фундаменталізмом. Вже на 
початку 1990-х рр. серед західних дослідників поширюється думка, 
що територія ісламської умми тепер поширюється й на п’ять 
пострадянських республік. Факт існування на той час у Казахстані 
ядерної зброї лише підживлював цю ідею. З цього приводу автор 
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книги «Другая Центральная Азия» А. Бісенбаєв зазначає: «Ще бі-
льш серйозний внесок до колективного портрету центральноазій-
ських держав внесли західні дослідники, які вбачали у розпаді 
СРСР лише розширення ісламського світу. Для них не існувало 
поняття історичної альтернативи. Вони приречено лякали оби-
вателя загрозою мусульманського фундаменталізму, що розмахує 
викраденою або перекупленою у Казахстані ядерною зброєю» [59].  

Згадане ототожнення не завжди правомірне, тим більше сто-
совно Центральної Азії. Тут ісламське відродження — не реакція 
на перенапругу суспільства, що пов’язана з невдалими спробами 
модернізації за західним зразком, а процес, що виконує компен-
саторні функції. Він історично неминучий і виправданий тією 
мірою, у якій є засобом національно-державної самоідентифікації, 
що неминуче супроводжується сплеском інтересу до традиційних 
коренів, до «знакових» історичних фігур на кшталт Аміра Тимура, 
Абая або Самані. Ісламське відродження, як елемент національно-
культурного самовизначення, може конструктивно вплинути на 
формування державності в країнах Центральної Азії, якщо при 
цьому не створюються загрози її світським засадам. 

Система національних цінностей народів Сходу протягом 
століть до початку ХХ ст. розвивалась в межах норм традиційного 
суспільства. Частина системи цінностей під впливом серйозних 
трансформацій була втрачена або отримала новий вигляд, але 
велика кількість традицій, обрядів та інших елементів традиційної 
ціннісної системи народів збереглась протягом усього минулого 
сторіччя [60]. 

Наприклад, каталізатором національних цінностей в узбець-
кому суспільстві є общинні інститути – махаллі, які через родину 
передають людині цінності нації. Протягом віків життя узбека було 
суворо регламентоване та заздалегідь розписане поетапно, а про-
ходження кожного з життєвих етапів було якнайтісніше пов’язане 
з досвідом, моральною та матеріальною підтримкою общини, поза 
якими східна людина не усвідомлює себе [61]. Вони накладають 
відбиток на його ціннісні орієнтації та весь спосіб життя. Саме цим 
пояснюються показники високої ціннісної орієнтації на сімейно-
родинні зв’язки та общину в цілому, виявлені в ході соціологічних 
опитувань. Дані соціологічних опитувань свідчать, що на думку 
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молоді, моральні цінності, загальнолюдські та національні значно 
впливають на їх поведінку. Згідно з порівняльними результатами 
декількох досліджень виявився помітний вплив родини на життєві 
плани та важливі рішення молодої особи. У соціологічному опи-
туванні більше 50% молоді прямо вказують на те, що в реалізації 
своїх життєвих цілей вони покладаються в основному на допомогу 
родини та родичів [62]. 

Ціннісні орієнтації східного соціуму виходять з того, що на 
перше місце ставляться общинні або суспільні інтереси, інтереси 
сім’ї, а не окремої людини. Людина східного суспільства не сприй-
має себе поза колективом, тому в суспільстві так ретельно збері-
гаються та передаються з покоління у покоління традиції, обряди 
та звичаї. Особливо значимими вони є для молоді, оскільки не ли-
ше сприяють утвердженню соціального статусу в суспільстві та 
вибору життєвих орієнтирів, але й надають можливість задоволь-
нити свої потреби в духовно-етичній культурі. 

Прояв стереотипів традиційної поведінки якнайтісніше 
пов’язаний з релігійними формами свідомості. Переважаюча час-
тина морально-культурних традицій та понять у східному сус-
пільстві закріплена ісламом або вважається таким, тобто іслам-
ським. Релігія, яка уособлює один із важливих соціальних інсти-
тутів суспільства, утворює досить сувору систему соціальних 
норм, установок, звичаїв, рекомендацій, стандартів поведінки як 
окремої людини, так і общини в цілому. 

Регіональне опитування в Узбекистані [63] виявило, що релі-
гійна віра займає важливе місце в молодіжній свідомості. Біль-
шість опитаних молодих людей Узбекистану визнали себе віру-
ючими або відносять себе до таких. Одночасно була зафіксована 
тенденція, коли релігія все більше сприймається не як релігійна 
система, а як природне культурне середовище або національний 
спосіб життя. Дотримання молоддю релігійних традицій та обрядів 
можна розглядати і як данину пам’яті предків, і як самоіденти-
фікацію у конкретному середовищі [64]. 

Іслам практично в усіх країнах, де його сповідують, через 
специфіку історичного розвитку є не лише релігією, але також 
засобом життя переважної більшості мусульман і значною мірою 
основою їхньої цивілізаційної самоідентифікації. Протягом століть 
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іслам ставав невід’ємним елементом суспільної свідомості мусуль-
манських народів, багато в чому визначав їхні історичні традиції й 
менталітет. У цьому сенсі роль релігії в мусульманському світі від-
різняється від ролі релігії у християнських країнах, де віра 
перетворилася на особисту справу людини. Іслам, навпаки, знач-
ною мірою регулює соціокультурну сферу суспільства, у тому чис-
лі взаємини між людьми, поводження в побуті, сімейно-шлюбні 
відносини, а також істотно впливає на суспільно-політичне життя, 
частиною якого в багатьох мусульманських країнах є ісламіст-
ський рух (ісламізм), або політичний іслам. 

Спільними для соціумів центральноазійського регіону є не 
лише територіальний та релігійний чинники, але й певні історичні 
події, які перетворювали цей регіон на гігантський плавильний 
котел, у якому відбувались надзвичайно складні й часто досить 
суперечливі процеси інтерференції мов, культур і релігійних віру-
вань завойовників, з одного боку, підкорених і пригноблений ними 
народів, з другого. На нашу думку, сучасні політичні нації в кра-
їнах Центральної Азії формуються через «територіальний націо-
налізм», за визначенням Е. Сміта. Рухи після здобуття незалеж-
ності, концепція нації в яких залишається здебільшого громадян-
сько-територіальною, намагатимуться об’єднати та інтегрувати в 
нову політичну спільноту часто етнічно строкате населення і 
створити нову «територіальну націю» з колишньої колоніальної 
держави; це інтеграційні націоналізми [65]. Як пише Ф. Рудич: 
«Важливою особливістю формування нації є об’єктивний процес 
створення національних держав у різних формах їхньої політичної 
організації» [66].  

Політичні процеси в центральноазійських країнах СНД в 
1990–2000-і рр. можна розглядати як приклад становлення націо-
нальної державності в умовах практично повної її відсутності. Лідери 
цих держав почали активно використовувати історичну спадщину, 
традиції національної державності та культури. Однак використання 
історичного досвіду часом має спекулятивний характер. Деякі 
центральноазійські вчені досить скептично ставляться до подібних 
спроб: «Минуле одягають в підкреслено національний одяг. Але 
виготовлені вони сучасними дизайнерами; у справжньому минулому 
їх навряд чи носили. Наскільки зараз взагалі можна про це судити, 
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одяг предків у кращому випадку лише більш-менш наближається до 
анахроністичних підробок кінця ХХ століття. Міфологічні картини, 
які виникають в результаті цього, часом набувають абсолютно 
химерних форм, але за ними стоять реальні інтереси і потреби людей, 
їх страхи і надії» [67]. 

Цілком очевидно, що робота з реставрації історії народів 
регіону повинна тривати, але бажано було б здійснювати її без 
політичних натяжок і фантазерства. Немає сумнівів, що предки 
нинішніх народів Центральної Азії в тих чи інших калейдоскопіч-
них етноформатах брали участь у створенні тих чи інших держав, 
включаючи великі імперії, але це, по-перше, була «робота в оркес-
трі», по-друге, історична пам’ять нинішніх народів не зберегла 
принципів, параметрів, систем державного устрою в далекому (і не 
дуже) минулому. Наприклад, історія Кокандського ханства (з 
ближньої або нової історії) – це спільна історія узбеків, таджиків, 
казахів, киргизів, кипчаків та інших народів регіону: всі ці етноси 
так чи інакше брали участь у формуванні, розвитку і загибелі цієї 
держави. Однак основні смисли «кокандської державності» не 
тільки загублені, але й не визнаються нащадками тих, хто жив у 
цьому ханстві [68]. 

Створення незалежних держав висунуло перед всіма ліде-
рами країн Центральної Азії проблему визначення ідентичності, і в 
цьому зв’язку почалося обговорення можливості поєднання до-
радянських ісламських традицій з сучасними формами управління. 

Згідно з висновком, зробленим Л. Фаллерсом у праці «Ан-
тропологія нації-держави» у 1968 році, найбільш серйозні проб-
леми, які постають перед націями, частіше за все стосуються не 
економіки, політики або оборони, а нематеріальних, невідчутних 
символів. Усі процвітаючі нації мають у своєму розпорядженні 
стрижневі символічні елементи, що є своєрідними критеріями для 
громадян у питаннях самоідентифікації, почуття гідності та само-
поваги, створюють моральну основу для суспільної участі у націо-
нальній обороні, політиці, у функціонуванні соціальних та еконо-
мічних інститутів [69]. 

Саме така проблема постала перед державами Центральної 
Азії після здобуття незалежності. Так, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан та навіть Туркменистан порівняно швидко визначились 
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з формуванням національної системи символів. У Конституції 
Киргизстану є посилання на героя національного епосу Манас. В 
Узбекистані роль національного героя отримав Амір Тимур. При 
цьому, в Узбекистані розроблена концепція «Великої держави 
Узбекистан». Немає сумнівів, що в узбецькій концепції можна 
знайти чимало вад і запідозрити узбецьких ідеологів у тому, що 
вони відродили старі принципи національного будівництва по-
чатку XX століття. Тим не менш, концепція існує і прийнята якщо 
не всім населенням країни, то в усякому разі великим сегментом 
узбецької громадськості та елітними групами. 

Дещо складніше цей процес відбувався в Казахстані, але там 
за історичну основу була прийнята ідеологія чингізизму. Чингізизм 
був світоглядом, ідеологією, філософією, санкцією суспільного 
устрою і структури соціальних інститутів, політичною і правовою 
системою, культурологічною доктриною, основою освіти, засобом 
регуляції поведінки у сім’ї nf суспільстві. Чингізизм освятив право 
роду Чингісхана на верховну владу.  

Вищий стан у казахському суспільстві представляли сул-
тани, тобто нащадки Чингісхана по чоловічій лінії – Чингізиди 
[70, с.132-133]. 

У Казахстані складене генеалогічне древо (шежере) Чингіс-
хана з докладним описом п’яти тисяч його нащадків. Унікальна 
таблиця стала головною ілюстрацією книги «Чингізиди», яка 
вийшла в Астані. За словами дослідника Г. Табулдіна, на сьогодні 
в Казахстані проживає 27-30-е покоління Чингісхана. «В основ-
ному до наших днів дійшли нащадки Жоші і Тулу – старшого і 
молодшого синів Чингісхана від його дружини Борте. Що сто-
сується нащадків Чагатая і Угедея, то їх треба більш ніж ретельно 
досліджувати, чим ми й займаємося» [71]. 

З метою подолання проблем жузової роз’єднаності, в історії 
«оспівується» діяльність Тауке-Хана (що наприкінці XVII – почат-
ку XVIII ст.ст. очолював Казахське ханство) і Аблай-Хана (хана 
трьох казахських жузів у середині XVIII ст.), за яких казахське 
суспільство досягло найбільших успіхів, особливо в плані зміц-
нення централізованої держави. Зараз керівництво Казахстану 
розробляє доктрини державної ідеології для об’єднання різних 
етнічних громад. 
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Одночасно з цим, Казахстан наполегливо позиціонує себе як 
держава із загальноєвропейськими цінностями, що проявляється у 
намаганнях цієї країни взяти на себе лідируючу та об’єднуючу 
роль в центральноазійському регіоні. «Казахстан – один з родо-
начальників нинішньої політичної концепції євразійства. Ми 
висували цю ідею не заради ініціативи, а тому що відчували потре-
бу інтеграційних процесів на цьому просторі. Сама історія і геогра-
фія визначили, щоб ми були разом і зняли непотрібні перепони на 
шляху взаємодії наших народів» [72]. 

 У Туркменистані Президент Бердимухамедов продовжує 
справу не лише Туркменбаші, але й Огуз-хана – праотця всіх 
туркмен. Перший Президент Туркменистану С. Ніязов зазначав: 
«Сьогодні ми, прийнявши естафету предків, зводимо свою нову 
державу, суть якої в цій спадковості. Віддавши належне всім попе-
реднім державним утворенням, відродивши їхні історичні назви, 
вона відродила сам дух історії, воскресила дух нашого великого 
пращура Огуз-Хана» [73]. Прославлення образу Огуз-Хана, зби-
рача розрізнених туркменських племен, відображає потребу влади 
в консолідації туркменів у нації. Як зазначає український дослід-
ник трансформаційних процесів у Туркменистані В. Соколов, «В 
основу гуманітарних реформ і перетворень, що відбуваються в 
Туркменистані, з самого початку був закладений принцип, який 
повною мірою враховує менталітет туркменського народу, на-
ціональну специфіку в поєднанні з історичним досвідом, з багатим 
культурним спадком» [74]. 

Порівняно з іншими країнами ЦА, Таджикистан на цьому 
шляху зазнав серйозних труднощів. По-перше, після територіаль-
ного поділу центральноазійського регіону у 20-ті рр. ХХ ст. 
головні культурні центри таджиків (Самарканд, Бухара, Хіва) 
відійшли до сусіднього Узбекистану. По-друге, відсутність коштів 
для розробки аналогічних проектів. По-третє, феномен таджицької 
нації являє собою розвиток ідеї Б. Андерсона про уявлену спіль-
ноту: таджики – це «спільнота за необхідністю» [75]. 

У 1999 році Уряд Таджикистану прийняв рішення про свят-
кування тисячоліття династії Саманідів. Таким чином, був визначе-
ний національний символ держави – засновник роду Самані. 
Саманідська імперія, яка існувала близько 200 років (819–999), 
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зв’язала перську культуру таджиків з ісламським світом. Саманіди 
відзначалися своєю підтримкою багатьох поетів і художників. Є 
думка, що без впливу цієї династії не відбувся б подальший розви-
ток перської культури. І, нарешті, імперія Саманідів простягалась 
на всі ті території, які таджики зараз вважають зоною розпов-
сюдження своєї культури. 

Перше десятиліття розвитку нових незалежних держав під-
твердило, що «радянський елемент» все ще органічно входить в 
соціальне, політичне, економічне та культурне життя країн Цен-
тральної Азії. Так, сучасна адміністративно-політична система досі 
зазнає впливу параметрів, які були закладені в радянський період, 
включаючи правову та адміністративно-територіальну систему, 
структуру державних закладів і принципи їх формування. Фактич-
но, радянський спадок, включаючи політичну та економічну сис-
теми, секулярну ідеологію, сучасні територіальні межі та саму 
національну ідентичність нових країн, все ще являє собою утри-
муючий каркас державності республік Центральної Азії. Не див-
лячись на те, що ідея повернення до радянського минулого в біль-
шості випадків не користується особливою популярністю у міс-
цевих правлячих режимів та основних політичних сил, сам фено-
мен такого минулого вимагає не лише серйозної уваги, але й вра-
хування в рамках реальної політики [76]. 

В історичному контексті формування моделі взаємовідносин 
радянської влади та традиційних мусульманських суспільств регіону 
Центральної Азії було складним, суперечливим і довготривалим про-
цесом, форма та зміст якого змінювалась на різний етапах. Підсумком 
стало певне поєднання елементів традиціоналістських соціальних сис-
тем і радянської системи. Перші збереглися переважно на побутовому 
рівні, тоді як друга стала офіційною ідеологією. 

Отже, процес формування національно-державної ідентич-
ності народів Центральної Азії розпочався у другій половині 
ХIХ ст. і на сьогодні ще є далеким від завершення. Важливу роль у 
цьому процесі відігравав зовнішньорегіональний чинник – росій-
ська та радянська політична система, що стимулювала процес 
формування «соціалістичних націй». Але й до ХIХ ст. народи 
регіону вже пройшли довгий історичний шлях. Для більшості з них 
він був відзначений існуванням певної, досить аморфної етнічної 
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єдності, що складалася з кількох автономних етнічно-територіаль-
них груп. Подальший розвиток цієї спільності здебільшого призво-
див до втрати її відносної консолідованості й перетворення на сис-
тему споріднених і взаємопов’язаних етнічно-територіальних груп 
зі спільним і не надто виразним національно-культурним життям 
нечисленного освіченого прошарку. 

Неврахування будь-якого чинника, який може призвести до 
дестабілізації у всьому центральноазійському регіоні та вплинути 
на безпеку і стабільність іншого світу, є небезпечним. І хоча країни 
Центральної Азії, за висловом І. Валлерстайна, належать до ка-
тегорії напівпериферійних держав у капіталістичній світоекономі-
ці, розпад їхньої державності суперечить довгостроковим планам, а 
порушення суспільного ладу в цих державах створює серйозну 
напруженість у функціонуванні міждержавної системи [77]. Тобто, 
дестабілізація у ЦАР може призвести до негативних наслідків, які 
позначаться практично в усьому світі. Таким чином, навіть при-
хильники ідеї периферії чи вторинних регіональних держав (С. Ган-
тінгтон), з міркувань власної безпеки не зацікавлені в ігноруванні 
процесів, що відбуваються в Центральній Азії. 

Поєднання різних цивілізацій, культур, етносів, що відбува-
лося протягом тисячоліть, утворило унікальний суспільний фено-
мен Центральної Азії. Ще на початку ХХ ст. цей регіон був низкою 
локальних областей, які не відповідали ні політичним, ні, тим 
більше, етнічним кордонам сучасних центральноазійських держав. 
Наступні десятиліття були періодом територіального розмежу-
вання, державотворення, формування титульних націй країн Цент-
ральної Азії на основі історичного етно-племінного походження, 
об’єднання різних кланів, асиміляції інших етно-племінних груп. 

Процеси націєтворення і надалі тривають у межах існуючих 
держав Центральної Азії, при цьому у ряді з них зберігається 
висока гострота етно-національних відносин. Водночас усередині 
кожної з держав дуже відчутним є регіональний поділ, що має за 
основу як клановий географічний критерій, так й історичну тра-
дицію, пов’язану з існуванням у попередні періоди тих чи інших 
державних утворень. Вказані чинники етно-племінного, кланового 
та культурно-історичного характеру відображаються практично в 
усіх формах життєдіяльності держави та суспільства в Центральній 
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Азії, у тому числі безпосередньо впливають на формування меха-
нізмів державного управління. Вони мають низку як негативних, 
так і позитивних прикладів. Але важливою є об’єднуюча функція 
цих процесів, адже приналежність до величного історичного ми-
нулого створює умови для формування національної гідності кож-
ного окремого громадянина, а в більш ширшому сенсі сприяє ут-
вердженню національної ідеї. 

Формування національної ідеї в Україні, безумовно, не може 
йти шляхом центральноазійських країн. Проте факти власної істо-
рії можуть і повинні виступати як приклад. 

 
4.3. Держави Закавказзя: авторитарні тенденції політич-

них режимів 
 
Як відомо, політична модернізація передбачає створення 

певних політичних інститутів, які мають сприяти реальній участі 
населення у владних структурах і впливу народних мас на прий-
няття конкретних рішень. 

Вивчення процесу політичної модернізації в Грузії, Арменії та 
Азербайджані представляє додатковий інтерес у зв’язку зі зроста-
ючою роллю даних держав у міжнародних відносинах. Події останніх 
років продемонстрували, що ці країни розглядаються ключовими 
міжнародними акторами, такими як: Росія, Європейський Союз, 
США, Туреччина, в якості винятково важливих складових для впливу 
на пострадянський простір. Стабільність політичних систем цих країн 
є важливим чинником міжнародних відносин.  

Маючи однакові базові передумови становлення держав-
ності, країни Закавказзя розійшлися у своїх внутрішньо- та зов-
нішньополітичних курсах. 

Збройні конфлікти з сусідніми кавказькими республіками, ни-
зька політична свідомість та політична апатія населення заважали ста-
новленню демократичних режимів та інтеграції всіх трьох республік 
(Вірменія та Азербайджан до сих пір воюють). Для країн Закавказзя 
характерні загальні проблеми: війна за втрачені території, економічна 
нестабільність пов’язана з розривом економічних зв’язків Радян-
ського Союзу, та активний пошук стратегічних партнерів, таких як 
Європейський Союз, США та Росія. Часто саме ці країни безпосе-
редньо впливають на розвиток політичних режимів у цих країнах. 
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Не дивлячись на певну демократизацію (особливо це сто-
сується Грузії після «Революції троянд»), загальним у країнах 
Закавказзя залишається курс на становлення авторитарних режи-
мів. Особливо це помітно в таких республіках як Азербайджан і 
Вірменія. Азербайджан навіть відзначився моментом спадкової 
передачі влади від батька до сина. У всіх трьох країнах опозиція 
досить слабка та активно утискається владою, навіть у більш 
демократичній Грузії. У Вірменії та Грузії до складу опозиції вхо-
дять переважно представники попередньої влади, які дискреди-
тували себе в очах виборців у період свого правління. 

Грузія 
Грузія – невелика країна (територія – 69,7 тис. кв. км, насе-

лення – 4,6 млн. осіб), яка відповідно до Конституції є Феде-
ративною Республікою. До складу федерації, окрім самої Грузії, 
входять Аджарія, Південна Осетія, Абхазія. Останні дві республіки 
лише де-юре вважаються територією Грузії, де-факто Грузія не має 
на них жодного впливу. Ці території займають російські війська. 

Південна Осетія (територія – 3900 кв. км, населення – 72 тис. 
осіб) у 1922 – 1990-х рр. увійшла до складу Грузинської РСР (у 
1991 році вийшла зі складу ГРСР, протестуючи проти відо-
кремлення Грузії від СРСР). У Конституції Грузії має назву Цхін-
вальський регіон і вважається невід’ємною частинною федерації. 
Переважну кількість населення (приблизно 80%) становлять 
південні осетини. 

Абхазія (територія – 8665 кв. км, населення – 240 тис. осіб) 
була утворена 26 березня 1921 року як незалежна Соціалістична 
Радянська Республіка Абхазія. 19 лютого 1931 року її перетворено 
в Автономну Республіку в складі ГРСР. У 1990 році, коли ГРСР 
прийняла рішення про вихід з СРСР, Абхазія проголосила себе 
Абхазьською РСР і відмовилась виконувати накази Грузії. 

Аджарія (територія – 2899 кв. км, населення – 382 тис. осіб) 
Автономна Республіка у складі Грузії, населена аджарцями (етно-
графічна група грузин). Створена 16 липня 1921 року як Аджар-
ська АРСР. У 1991 році Главою Верховної ради Аджарської 
Автономної Республіки став Аслан Абашидзе. Після початку 
громадянської війни він створив власну армію в якості проти-
ваги збройним угрупованням прихильників Звіада Гамсахурдія. 
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На відміну від Абхазії та Південної Осетії, Аджарія не намагалася 
добиватися незалежності і розвивалася лише як вільна економічна 
зона. У 2000 році А. Абашидзе домігся внесення в Конституцію 
Грузії особливого державного статусу Аджарії. Фактично він був 
напівнезалежним правителем Республіки. Грузія ж прагнула повер-
нути вплив на Батумі. 

З падінням Радянського Союзу Грузія проголосила неза-
лежність. Главою держави було обрано Звіада Гамсахурдія (роки 
життя 31 березня 1939 року – 31грудня 1993 року) – грузинського 
політичного діяча, письменника, дисидента, доктора філологічних 
наук. У 1990 році він обіймав посаду Голови Верховної Ради 
Грузинської РСР. Саме його націоналістична політика й авто-
ритарний стиль керівництва, на думку науковців, спричинила 
спалах міжетнічного конфлікту з Південною Осетією і Абхазією, і 
протистояння з Азербайджаном. Ще 23 листопада 1989 року З. 
Гамсахурдія організував «мирний» похід на столицю Південної 
Осетії Цхінвалі. У місто ввійти не вдалося, тому кілька тисяч його 
однодумців утримували місто в облозі близько трьох місяців. Не 
дивлячись на те, що в 1974 році він був творцем «Ініціативної 
групи захисту прав людини в Грузії», З. Гамсахурдія тим не менш, 
після невдалого походу на Цхінвалі, в гніві запропонував осетинам 
або змиритися та влитися до складу єдиної Грузії або іммігрувати 
до Росії. Подібні дії неминуче призвели до збройного проти-
стояння двох народів. 

19 серпня 1991 року З. Гамсахурдіа, після приходу у Москві 
до влади ГКЧП, виконав наказ про розформування незаконних вій-
ськових формувань і розігнав Національну гвардію Грузії. Проте 
після провалу ГКЧП, особовий склад Національної гвардії від-
далився в Рконскій ліс і вже 2 вересня 1991 року, у Тбілісі, на 
проспекті Руставелі, відбувся мітинг Національно-демократичної 
партії Грузії (НДП), на якому мітингувальники висунули вимогу 
відставки президента. Спецназ, що оточував мітингувальників, від-
крив вогонь, внаслідок чого поранення отримали 6 осіб. 3 вересня 
цього ж року командир Національної гвардії Тенгіз Кітовані 
відмовився виконувати накази Презедента і посунув гвардійців на 
Тбілісі на підтримку демонстрантів. З. Гамсахурдіа відмовився 
вести будь-які переговори і 22 грудня 1991 року частина Націо-
нальної гвардії під проводом Тенгіза Кітовані підняла в Тбілісі 
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заколот, захопивши ряд стратегічних об’єктів у місті та ата-
кувавши будівлю парламенту. З. Гамсахурдія змушений був тікати 
з країни. Але ані Вірменія, ані Азербайджан не надали йому по-
літичного притулку. Єдиною виявилася Чеченська республіка, 
керована Джохаром Дудаєвим. У Грузії залишилися прихильники 
екс-президента – звіадісти, які стали в опозицію до нового уряду. 
Завдяки їм, 24 вересня 1993 року Гамсахурдія зміг повернутися 
назад до Грузії та очолити так званий «Уряд у вигнанні». У ре-
зультаті успішного наступу під його контролем опинилася значна 
частина Західної Грузії. Однак 6 листопада 1993 року він зазнав 
поразки від урядових військ, штаб-квартира Звіада Гамсахурді бу-
ла захоплена, а сам він з групою прихильників змушений був 
якийсь час переховуватися в горах, де 31 грудня 1993 року загинув 
у селі Дзвелі Хібула в гірській області Самегрело від рук убивці. 

 Після смерті З. Гамсахурдія главою держави став Спікер 
Парламенту Е. Шеварднадзе (народився 25 січня 1928 року) ко-
лишній радянський номенклатурник, який зробив яскраву кар’єру 
за часів СРСР (за радянської влади займав посади: Міністра 
охорони громадського порядку (1964–1968 р.р.), Міністра внутріш-
ніх справ (1968–1972 р.р.), Першого секретаря ЦК Компартії Гру-
зинської РСР (1972–1985 р.р.), Міністра закордонних справ СРСР 
(1985–1990 р.р.)). Саме Е. Шеварднадзе був головним органі-
затором військового перевороту в Республіці Грузія, «посунувши» 
Президента Звіада Гамсахурдіа і фактично зупинивши грома-
дянську війну.  

Ставши 5 листопада 1995 року Президентом Грузії (набрав 
72,9% голосів), він не зміг домогтися повернення Абхазії та Пів-
денної Осетії, а також вирішення політико-економічних проблем 
країни. Е. Шеварднадзе відразу взяв курс на поглиблення відносин 
із Заходом та протистояння з Росією. Але суттєвих реформ про-
ведено не було, а внаслідок розірвання відносин з Російською 
Федерацією було втрачено важливі економічні зв’язки. У країні 
величезного розмаху набувають корупція та злидні, зростає вплив 
мафії, починаються військові дії в Абхазії. 

9 квітня 2000 року Е. Шеварднадзе був переобраний Прези-
дентом Грузії, отримавши понад 82% голосів виборців. Вже у 
вересні 2002 року Шеварднадзе заявив, що після завершення 
президентського терміну правління у 2005 році він має намір піти 



                    РОЗДІЛ IV Загальне й особливе в процесі становлення держав... 

 
227 

на пенсію і почати писати мемуари. Але 2 листопада 2003 року в 
Грузії відбулися парламентські вибори, на яких провладний блок 
«За нову Грузію» набрав 21,32% голосів, опозиційний «Союз 
демократичного відродження» – 18,84%. Опозиція не погодилася з 
результатами виборів і висунула ультиматум Едуарду Шевар-
днадзе – піти у відставку з поста Президента, в іншому випадку 
опозиція займе президенську резиденцію. Під тиском народних 
хвилювань 23 листопада 2003 року Шеварднадзе подав у відставку. 

До влади прийшов Михайло Саакашвілі (21 грудня 
1967 р. н.), який зайняв пост глави держави в результаті «Револю-
ції троянд». Михайло Саакашвілі радикально відрізнявся від попе-
редніх президентів не тільки Грузії, але й країн СНД. Сильний, від-
критий, харизматичний, з приходом до влади він дійсно почав реа-
лізацію багатьох реформ, але, тим не менш, дієвих. Навіть його 
біографія вигідно відрізнялася від опонентів (золота медаль у 
середній школі, закінчення з відзнакою факультету міжнародного 
права інституту міжнародних відносин Київського університету ім. 
Т. Шевченка, закінчив Колумбійський університет (Нью-Йорк), 
навчався в Університеті Дж. Вашингтона у Вашингтоні, стажу-
вався в Академії європейського права у Флоренції та в Гаазькій 
академії міжнародного права). 

У 1995 році М. Саакашвілі повернувся в Грузію на запрошення 
З. Жванія. Був обраний депутатом парламенту від партії «Союз гро-
мадян Грузії», яка в той час підтримувала Президента Е. Шевар-
днадзе, а у 1996 році обійняв пост голови парламентського комітету з 
конституційних і юридичних питань. З січня 2000 року – представник 
Грузії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 

У вересні 2001 року М. Саакашвілі подав у відставку, звинува-
тивши Едуарда Шеварднадзе та членів його Уряду в корупції, після 
чого створив опозиційну політичну організацію «Національний рух». 

 Після падіння авторитарного режиму Е. Шеварднадзе почав 
формуватися новий режим. У цьому періоді можна виділити три 
етапи: пакт еліт – тріумвірат М. Саакшвілі – З. Жванія – Н. Бур-
джанадзе (грудень 2003 року – лютий 2005 року); етап становлення 
режиму з домінуючим лідером (лютий 2005 року – листопад 2007 
року); етап консолідації режиму з домінуючим лідером (листопад 
2007 року – 1 жовтня 2012 року) [78]. 
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На першому етапі влада була розподілена між ключовими 
фігурами опозиції – М. Саакашвілі, З. Жванія та Н. Бурджанадзе. 
Три вищезгадані лідери домовилися про розподіл влади між 
собою. За цією угодою, М. Саакашвілі стає президентом Грузії, З. 
Жванія – Прем’єр-міністром (неіснуюча посада на той момент), а 
Н. Бурджанадзе – Головою парламенту. Ця угода набула форми 
публічної заяви.  

Неминучість та характер конституційних реформ стали оче-
видними після приходу до влади «революційного тріумвірату». 
Оскільки нова конфігурація влади мала опиратися, у першу чергу, 
на угоду цієї нової правлячої еліти. Її розробка почалася «за закри-
тими дверима».  

На виборах 4 січня 2004 року М. Саакашвілі набрав 96,24% 
голосів. Були побиті рекордні результати З. Гамсахурдія та Е. Ше-
варднадзе. ОБСЄ оцінило ці вибори як значно більш демократичні, 
ніж ті, що проводилися в Грузії до цього.  

Після того, як 14 січня 2004 року парламент у прискореному 
порядку затвердив новий державний прапор країни, а 15 січня 2004 
року Центральна виборча комісія оголосила результати прези-
дентських виборів, влада почала більш активно проводити кон-
ституційні зміни. 

Законопроект, який розроблявся Міністерством юстиції Гру-
зії, став предметом консультацій між лідерами 19 січня 2004 року, 
коли він обговорювався на зустрічі за участю З. Жванії, Н. Бур-
джанадзе, З. Адеішвілі, Г. Церетелі та М. Мачаваріані (З. Адеішві-
лі – Міністр юстиції, Г. Церетелі і М. Мачаваріані – члени блоку 
«Бурджанадзе-демократи»). Передбачалося, що відповідно до за-
конопроекту у Грузії буде «сильний президент, сильний прем’єр-
міністр і слабкий парламент» [79]. 

Між лідерами тріумвірату наростав конфлікт у зв’язку з 
різним баченням майбутнього політичної системи. Однак у лютому 
2004 року єдність тріумвірату було відновлено, і в той же день 
зібралася Конституційна комісія.  

Неузгодженість конституційної реформи продемонструвала 
слабку єдність тріумвірату. Для запобігання можливого проти-
стояння було оголошено про злиття двох партій: «Національного 
руху» і «Бурджанадзе-демократи». Але це не сприяло досягненню 
консенсусу серед «революційних сил» з питання конституційних 
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змін. Конституційний проект було піддано критиці з боку Т. Хі-
дашелі, Г. Бокерія і К. Давіташвілі. Останній залишив посаду полі-
тичного секретаря «Національного руху», заявивши, що не Кон-
ституцію слід підлаштовувати під людей, а навпаки, люди повинні 
підлаштовуватися під Конституцію. Все це створило загрозу не 
тільки єдності правлячої партії, але і її легітимності, позбавляючи 
партію позитивного іміджу.  

За змістом, головним компонентом конституційних змін 
2004 року стало створення Кабінету Міністрів і запровадження 
посади прем’єр-міністра. Це питання неодноразово порушувалося 
різними опозиційними політичними партіями та політиками ще під 
час правління Е. Шеварднадзе. Воно завжди виправдовувалося 
необхідністю підвищення ефективності влади і, в той же час, пев-
ного дистанціювання президента від розв’язання внутрішніх 
економічних проблем.  

Найближче до реального втілення в життя ця ідея постала 
навесні 2004 року, коли Президент Грузії вніс на розгляд пар-
ламенту відповідний законопроект, який був опублікований для 
всенародного обговорення. Парламентські дебати щодо цього 
законопроекту не відбулися, оскільки стало ясно, що він не зможе 
набрати достатньої кількості голосів. Частина критиків вказувала 
на недемократичність законопроекту і знову порушила питання 
про перевагу парламентської форми правління над президент-
ською. Кандидатура майбутнього Прем’єр-міністра – З. Жванія – 
викликала менш явний, кулуарний опір.  

На тлі попередніх дискусій перспектива запровадження поса-
ди прем’єр-міністра в 2004 році поставила питання про напрями 
розвитку політичної системи Грузії.  

У той час у суспільстві побоювалися посилення виконавчої 
влади та пов’язаної з цим загрози авторитаризму. Проте внаслідок 
переговорів Голова парламенту одержав певні додаткові повно-
важення: контроль за рахунковою палатою, регламентом і бюдже-
том парламенту. Але найголовніше те, що можливість розпуску 
парламенту допускалася лише в суворо визначених випадках, а 
парламент отримував безумовне право на розпуск Уряду. Як згодом 
стало відомо, парламент у початковому проекті був дуже слабким, 
тому Н. Бурджанадзе відмовилася стати головою такого органу.  
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Модель правління, встановлена 6 лютого, не дістала остаточ-
ної єдиної оцінки з приводу її характеру. Вона мала явно вира-
жений тимчасовий, перехідний характер, що було зафіксовано у 
виступах усіх державних керівників. Певною мірою подібні заяви 
мали бути сприйняті як часткове визнання її недосконалості. Були 
озвучені терміни передбачуваного перехідного існування такої 
моделі – 6-7 років [80].  

Конфлікт проблеми особистостей та проблеми інститутів 
влади у процесі конституційних змін у Грузії виявився актуальним, 
якщо врахувати, що три інститути (президент, кабінет міністрів і 
парламент) у процесі створення моделі були вже персоніфіковані у 
трьох особистостях, які проводили ці переговори. 

Ці зміни мали зацікавлену сторону, конкретне обличчя. Так, 
наприклад, з нової конституції зникло положення про те, що 
президент не може займати керівну партійну посаду. Друга зміна 
стосувалася мінімальної явки виборців, необхідної для того, щоб 
вважати президентські вибори такими, що відбулися. Також зникла 
вимога обов’язкової 50% явки виборців. Третя зміна стосувалася 
обмеження на прийняття у парламенті таких законів, які можуть 
збільшити бюджетні витрати без узгодження з урядом. Свого часу 
всі ці три аспекти були використані проти Шеварднадзе (він був 
лідером Союзу громадян Грузії; офіційні дані про явку виборців у 
ході президентських виборів 2000 року не викликали довіри; у 
передвиборчий період парламент приймав популістські закони про 
підвищення пенсій і зарплат, у той час як у державному бюджеті 
не було коштів на їх реалізацію) і в майбутньому могли б бути 
направлені проти М. Саакашвілі (безальтернативний лідер «На-
ціонального руху», дані про явку виборців на президентських 
виборах 2004 року також сумнівні) [81].  

Одна зі змін – обмеження законодавчих повноважень парла-
менту – була предметом розбіжностей у ході підготовки законо-
проекту. Виникли бурхливі парламентські дебати, але, врешті-
решт, запропоновані зміни набули схвалення парламенту. Єдина 
стаття, яка не набрала достатньої кількості голосів внаслідок 
голосування, стосувалася обмеження прав членів парламенту – 
послаблення їх імунітету.  

За Конституцією 1995 року президент не мав права розпуска-
ти парламент і парламент міг перейти в крайню опозицію, у той же 
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час знявши з себе відповідальність блокувати ефективні дії уряду, 
спричинити кризу влади та використовувати її проти президента. 
Отримавши право розпуску парламенту, М. Саакашвілі уникав 
небезпеки такого розвитку подій. 

Іншим важливим нововведенням, яке зміцнило владу М. Са-
акашвілі, став законопроект, внесений до парламенту одночасно з 
конституційним законопроектом. Він передбачав призначення район-
них гамгебелі (голів) президентом і посилення інституту повноваж-
них представників президента в регіонах. Обґрунтовувався він тим, 
що має тимчасовий характер і необхідний тому, що в іншому разі у 
влади в районах залишаться представники старого уряду. 

Опозиція побачила ознаки диктатури в такій концентрації 
влади. На їхню думку, зміни скасували кілька важелів, які свого 
часу були використані З. Жванія та М. Саакашвілі проти уряду 
Е. Шеварднадзе і, які в майбутньому могли бути використані проти 
них наступною опозицією.  

Важливою подією на цьому етапі стали парламентські вибори. 
У березні 2004 року було обрано 150 депутатів парламенту за про-
порційною системою. Блок «Національний рух – Демократи», що 
представляв тріумвірат переможців, набрав 66,24% голосів і здобув 
135 місць. Н. Бурджанадзе знову була обрана Спікером парламенту.  

Вибори спровокували політичну кризу в Аджарії. У ЦВК 
Грузії заявили, що в ряді округів, де перемогли прихильники А. 
Абашидзе, були допущені порушення. Результати були анульовані, 
однак влада Аджарії відмовилася допустити членів ЦВК, які при-
були для організації нових виборів. М. Саакашвілі оголосив про 
направлення підрозділів МВС у Батумі, тоді А. Абашидзе наказав 
висадити в повітря мости на кордонах автономії. У той же час, 
протести всередині самої Аджарії ставали дедалі сильнішими. 6 
травня А. Абашидзе капітулював, він та члени його сім’ї відлетіли 
до Москви. На нових виборах у Верховну Раду Аджарії прихиль-
ники тріумвірату набрали 72% голосів, потім були прийняті 
закони, які підпорядковували уряд автономії президенту Грузії.  

Цей період, незважаючи на те, що він ознаменувався конститу-
ційною реформою та стартом реформ в інших сферах, тривав недовго. 
Після загибелі З. Жванія, смерть якого послабила позиції Н. Бурджа-
надзе та зміцнила позиції М. Саакашвілі, закінчився етап тріумвірату.  
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На наступному етапі М. Саакашвілі, аж до дострокового за-
кінчення президентського терміну в 2007 році, послідовно нарощу-
вав власний вплив. Серед основних кроків, зроблених М. Са-
акашвілі, були:  

– реформи й оновлення кадрового складу державного апа-
рату та силових структур, що підсилили особистий вплив прези-
дента на них;  

– конституційна реформа;  
– придушення протестів опозиції.  
У березні 2005 року була прийнята Державна програма дере-

гуляції економіки. Кількість міністерств скоротилася з 18 до 13. 
Кількість державних служб – з 52 до 34. Почалося 35% скорочення 
персоналу, задіяного в міністерствах, і 50% – у громадському 
секторі. Всі міністерства були зобов’язані складати середньостро-
кові плани, які мали отримувати схвалення уряду.  

Таким чином, М. Саакашвілі оновив державний апарат і 
піддав його більш жорсткому контролю з боку президента. Онов-
лення кадрового складу міністерства внутрішніх справ і збройних 
сил Грузії також зміцнило вплив президента у силовому блоці.  

М. Саакашвілі активно використовував силові структури для 
тиску на родичів і наближених поваленого Е. Шеварднадзе та 
А. Абашидзе. Формально дотримуючись юридичних процедур, їх 
відправляли до в’язниці та звільняли тільки після того, як у 
державну скарбницю ті повертали незаконно привласнені кошти. У 
короткі терміни уряду вдалося погасити частину внутрішнього 
боргу перед населенням (123 млн дол. США) і підвищити дохідну 
частину бюджету [82].  

М. Саакашвілі провів ряд реформ у соціально-економічній 
сфері, які були позитивно сприйняті експертами. У доповіді «Doing 
business 2007» країна посіла 1 місце у світі за темпом проведених 
реформ – замість 2 позиції в доповіді 2006 року. У підсумку, за 
всіма позиціями Грузія посіла 37 місце – замість 112 у 2006 році. У 
рейтингу економічної свободи фонду Heritage Foundation Грузія 
посіла 35 місце з присвоєнням статусу «майже вільна», замість 
статусу «майже невільна», присвоєного в 2006 році [83].  

Керівництво Грузії на чолі з М. Саакашвілі змогло домо-
витися про значне збільшення іноземної допомоги. Завдяки 
цим діям країна отримала колосальні дотації з боку країн Заходу. 
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У 2005–2007 роках ВВП Грузії зростав з темпом понад 9% на рік. 
У 2006 році Грузія виявилася світовим лідером за темпами по-
ліпшення ділового клімату: в індексі якості інвестиційного клімату 
Всесвітнього банку Грузія зайняла 37 місце. Але вже у 2008 році 
було відзначено зниження темпів зростання ВВП з 12,3% до 2,4%. 
У 2010 році економіка країни продовжила зростання і за під-
сумками року він становив 6,4%. 

По-іншому, за спостереженням деяких авторів (в основному 
російських), виглядала ситуація з політичними свободами, сво-
бодою преси та корупцією. Відзначено було деяке зниження рівня 
свободи слова. Проте об’єктивних свідчень цьому наведено не 
було М. Саакашвілі, а також його прихильники і ряд інших дер-
жавних службовців заперечували факт тиску на опозицію, поясню-
ючи переслідування деяких представників політичних партій їхнім 
кримінальним минулим.  

Варто відзначити, що популярність М. Саакашвілі в Грузії 
почала знижуватися. Заяви влади про швидке поліпшення со-
ціально-економічного становища населення в деяких сферах (в ос-
новному в аграрній) так і залишилися заявами. Згідно з результа-
тами соціологічних опитувань, уже через два роки після перемоги 
«Революції троянд» рейтинг Президента М. Саакашвілі та прав-
лячої партії «Єдиний національний рух» суттєво знизився [84].  

Колишні сподвижники почали переходити на бік опозиції. 
Різко погіршилися відносини з колишнім соратником І. Окруашві-
лі, який звинуватив Президента Саакашвілі в корупції та смерті 
Прем’єр-міністра Грузії З. Жванії в лютому 2005 року. 

27 грудня 2006 року грузинський парламент прийняв пакет 
поправок до Конституції Грузії, головна мета яких полягала в 
тому, щоб у 2008 році провести одночасно вибори парламенту і 
президента країни. Необхідність поєднання виборів була обґру-
нтована фінансовою доцільністю та необхідністю економії бюд-
жетних коштів, а також неприпустимістю одночасного проведення 
президентських виборів у Росії і парламентських виборів у Грузії. 
Таке суміщення термінів, на думку грузинської влади, мало в собі 
серйозні ризики для стабільності, тому що певні сили в Росії могли 
спробувати підірвати внутрішньополітичну ситуацію в Грузії і тим 
самим якось вплинути на результат парламентських виборів [85].  
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Необхідність поєднання виборів оскаржила парламентська 
опозиція, лідери якої вважали внесення змін до Конституції полі-
тичним маневром М. Саакашвілі, вчиненим для продовження тер-
міну власного правління. Опозиція наполягала на тому, що питан-
ня необхідно винести на всенародне обговорення і, що проект змін 
до Конституції має бути більш ретельно опрацьований та узгодже-
ний з міжнародними організаціями, зокрема з Венеціанською комі-
сією Ради Європи. Всі доводи опозиції проти внесення змін до 
Конституції та перенесення термінів парламентських виборів 
владою були проігноровані.  

У листопаді 2007 року в Тбілісі відбулися акції протесту 
об’єднаної опозиції. Їх головним гаслом було проведення парла-
ментських виборів навесні наступного року, тобто в терміни, які 
раніше були передбачені Конституцією (у квітні 2008 року).  

Грузинська опозиція прагнула використати протестні настрої. Її 
лідери звинувачували владу в тому, що вона відвернулася від народу, 
розвалила економіку країни, розпродала національні багатства, по-
рушує основні права людини, закони та свободу слова. Проте М. Са-
акашвілі категорично відмовився знову переносити дату виборів.  

Після розгону демонстрації біля будівлі парламенту опозиція 
почала нові акції протесту в Кутаїсі, Батумі та різних районах 
столиці, де між мітингуючими та спецназом відбулися зіткнення. 
Президент Грузії звинуватив опозицію у спробі державного пере-
вороту та оголосив у країні надзвичайний стан. На час дії 
надзвичайного стану на території Республіки були введені обме-
ження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також на 
заклики в ЗМІ до насильства, організації заворушень та повалення 
влади із застосуванням сили. Після цього всі телекомпанії та радіо-
станції Грузії, окрім громадського телебачення, припинили інфор-
маційні випуски.  

Після розгону опозиційного мітингу в Тбілісі рейтинг М. 
Саакашвілі знизився до 10-12%, а 24 листопада він був змушений 
оголосити про свою відставку та про проведення дострокових пре-
зидентських виборів.  

На третьому етапі – з 2007 року до 2012 рік – режим 
М. Саакашвілі набув більш жорстких рис. На позачергових пре-
зидентських виборах 5 січня 2008 року він набрав 56% голосів. 
Відбулося певне зниження рівня популярності. З іншого боку, про-
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ведення радикальних реформ, особливо в держсекторі, не могло не 
залишити велику кількість незадоволених громадян. Відповідно, 
ряди опозиції почали поповнюватися.  

У той же час, грузинська опозиція не змогла об’єднатися 
та висунути єдиного кандидата в президенти. Як наслідок, про-
тестний електорат виявився розпорошеним, що зіграло на руку 
М. Саакашвілі.  

Через два місяці після виборів президента Грузії, місія спос-
терігачів ОБСЄ опублікувала свою підсумкову доповідь, в якій 
процес підрахунку голосів був оцінений позитивно.  

Не дивлячись на успіхи в економічній та адміністративній 
сфері, у відносинах з невизнаними республіками Абхазія та Пів-
денна Осетія, М. Саакашвілі зазнав фіаско. Риторика Президента 
нічим не відрізнялася від меседжів його попередників. Він все так 
же, уникаючи дипломатичних жестів, говорив мовою ультимату-
мів. Напружені відносини з Аджарією, фактична незалежність від 
Грузії Південної Осетії та Абхазії, що потрапили під протекторат 
Російської Федерації, так чи інакше впливали на рейтинг Прези-
дента, який обіцяв на виборах розв’язати цю проблему. У цих умо-
вах М. Саакашвілі прийняв рішення силовим шляхом вирішити 
конфлікт з Південною Осетією.  

До середини дня 8 серпня 2008 року грузинські війська всту-
пили у Цхінвалі, столицю Південної Осетії, оголосивши про від-
новлення територіальної цілісності Грузії. Також було оголошено, 
що з сепаратистським режимом самопроголошеної республіки бу-
де підписано акт про капітуляцію.  

У той же день Російська Федерація ввела свої війська через 
Рокський тунель – єдиний шлях, що з’єднує Північну Осетію з Пів-
денною. Росія обґрунтувала введення військ необхідністю захисту 
своїх громадян (раніше Росія надала своє громадянство жителям 
Південної Осетії та Абхазії) і власних миротворчих сил [86]. 

До Південної Осетії увійшли близько 150 російських танків і 
бронетранспортерів. Російська авіація почала бомбувати грузин-
ські позиції. 9 серпня частина 58-ї армії Російської Федерації 
увійшла до Цхінвалі та витіснила грузинських військових, у місто 
були введені підрозділи 76-ї повітрянодесантної дивізії Пскова.  

Війська Російської Федерації швидко просувалися до Тбілісі, 
проте втрутилося міжнародне співтовариство. Армія росіян змушена 
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була відступити. Дипломатичні стосунки були розірвані. Парламент 
Російської Федерації того ж року визнав Південну Осетію та Абхазію 
незалежними республіками. Західна Європа була обурена подібним 
рішенням і відмовилася визнавати їх незалежність. 

Поразка грузинської армії болісно вдарила по послабленому 
іміджу М. Сакаашвілі. Проте країна була досить швидко віднов-
лена, а армія Грузії, отримавши величезні державні дотації, почала 
модернізуватися. Нині Грузія активно закуповує на Заході сучасну 
зброю та готує свої збройні сили відповідно до стандартів НАТО. 

Ці дії привели до загострення стосунків з Російською Феде-
рацією до такого рівня, що 17 лютого 2010 року Президент Росії 
Д. Медведєв оголосив М. Саакашвілі персоною нон грата в Росії. 
Був заборонений імпорт грузинських продуктів до Росії. Грузія 
зазнала великих фінансових збитків. Згодом Грузія взяла курс на 
більш дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Так, 29 
лютого 2012 року М. Саакашвілі підписав Указ «Про скасування 
віз для росіян». 

Не дивлячись на глибокі перетворення всередині країни, 
деякі обіцянки М. Саакашвілі залишилися невиконаними. Так, у 
лютому 2006 року М. Саакашвілі заявив, що Грузія стане членом 
НАТО до 2009 року. 13 березня 2007 року грузинський парламент 
схвалив рішення про вступ у НАТО. Однак у серпні 2009 року 
Голова Центру досліджень східної геополітики Л. Касчюнас зая-
вив, що конфлікт у Південній Осетії цю перспективу віддалив. 

Також виявилися невиконаними завдання щодо вступу до 
Європейського Союзу. У квітні 2004 року, на зустрічі з Прези-
дентом Єврокомісії Р. Проді, М. Саакашвілі заявив, що Грузія 
стала кандидатом на вступ до Євросоюзу і стане нею не пізніше 
2009 року. Тим не менш, у травні 2010 року Євросоюз заявив, що в 
осяжній перспективі приєднання Грузії до Євросоюзу не буде. 

Таким чином, режим М. Саакашвілі виявився більш жор-
стким, ніж режим його попередника. У період свого правління 
М. Саакашвілі розширив повноваження президента, що забез-
печило йому домінуюче становище в політичній системі. Послі-
довно втрачали політичні ресурси конкуруючі лідери. Найбільш 
важливими моментами у процесі сходження М. Саакашвілі до ви-
няткового становища в грузинському політикумі можна вважати 
смерть З. Жванії, арешт колишнього соратника І. Окруашвілі. 
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Змушена була залишити свою посаду Спікер парламенту і ко-
лишня союзниця М. Саакашвілі – Н. Бурджанадзе. Таким чином, 
Президент М. Саакашвілі забезпечив собі домінуюче становище в 
новому політичному режимі. 

За правління М. Саакашвілі, у Грузії жодного серйозного 
демократичного прориву не відбулося. Авторитарні системи з 
досвідом клієнтизму мають здатність швидко відновлюватися. 
Еліта, звикла існувати в системі субординації «патрон-клієнт», 
просто переорієнтовується на нового лідера. Для подібних систем 
трансформація режиму може обернутися тільки зміною патрона.  

Незважаючи на це, не варто передчасно відносити сучасну 
Грузію до авторитарних держав. З одного боку – реальне поси-
лення президентської влади М. Саакашвілі, поновлення «своїх» 
людей на ключових посадах у державі, спроба позбутися можли-
вих конкурентів, навіть у своєму середовищі. Сюди ж варто віднес-
ти бажання використати вже відомий в інших країнах СНД варіант 
конституційної реформи, що мав на меті до закінчення свого 
президентського терміну главою держави зробити прем’єр-міні-
стра. Маючи більшість у парламенті до чергових парламентських 
виборів 1 жовтня 2012 року, М. Саакашвілі сподівався легко обій-
няти цей пост і залишитися при владі на невизначений термін. З 
іншого боку, відбулося скорочення держапарату, очистка рядів 
чиновників. Це дало змогу позбутися колишньої номенклатури з 
радянським мисленням, замінити її представниками молодої еліти, 
яка здобула освіту в основному на Заході. 

Варто пригадати також низку ефективних реформ у всіх 
сферах суспільного та економічного життя. Зменшення тиску на 
приватний бізнес, реформа силових структур. Грузія, взявши курс 
на західні цінності, сьогодні вже не схожа на більшість інших пост-
радянських країн. 

На при кінці свого правління, М. Саакашвілі знову розпочав 
внесення змін до Конституції. Розуміючи примарність можливості 
залишитися на посаді президента на третій строк, за допомогою 
парламенту він вніс нові поправки до законодавства, які суттєво 
зменшували вплив Президента та надавали владні преференції 
Прим’р-міністру, сподіваючись по закінченню другого президент-
ського терміну обійняти цю посаду, проте парламентські вибори 
що відбулися восени 2012 року, відкинули цю можливість. 
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1 жовтня 2012 року, опозиційний виборчий блок «Грузин-
ська мрія – Демократична Грузія» на чолі з Б. Іванішвілі отримав 
понад половину місць (54,85%) у парламенті Грузії [87]. Наступ-
ного дня після голосування Саакашвілі визнав, що його партія, 
Єдиний Національний Рух, програла на парламентських виборах і 
заявив про те, що вона переходить в опозицію. 

Главою Уряду став Б. Іванішвілі. Відразу ж після перемоги 
новий Прим’єр-міністр почав хвилю судових розслідувань проти 
колишніх міністрів і «силовиків». Так само спостерігалися спроби 
зближення з Росією, проте, незважаючи на поступове потепління у 
відносинах двох держав, у цілому зовнішньополітичний курс 
країни залишився колишнім, прозахідним [88]. Таким він був 
закріплений резолюцією «Про головні напрями зовнішньої полі-
тики», яка забороняла керівництву країни мати дипломатичні 
відносини з державами, що визнали незалежність Абхазії та Пів-
денної Осетії. Цей крок був обумовлений хвилюваннями втратити 
підтримку націоналістично налаштованого електорату напередодні 
президентських виборів 1 жовтня 2013 року [89]. 

Парламентські вибори 2012 року ознаменували новий етап 
розвитку політичної системи країни. Б. Іванішвілі підвищив заро-
бітну платню, зменшив ціни, розпочав модернізацію промисловос-
ті, поступово зменшує жахливий рівень безробіття (70 %) [90]. 
Проте інша частина населення досить негативно реагує на ско-
рочення ліберальних свобод у ринковій сфері.  

Також провладна більшість у парламенті продовжує ско-
рочувати повноваження президента. Так, за останніми поправками, 
що були прийняти в березні 2012 року [91], президент не може 
одноосібно розпускати парламент та уряд. 

Азербайджан 
Азербайджанська Республіка (столиця – м. Баку, територія – 

86,6 тис. кв. км, населення – 9млн. осіб). Главою держави є прези-
дент. Азербайджан – президентська Республіка. Президент оби-
рається всенародним голосуванням на 5 років і призначає всіх уря-
дових чиновників. Вищий законодавчий орган Азербайджану – 
однопалатні Національні Збори (Міллі Меджліс Азербайджану) на-
раховує 125 депутатів, які обираються всенародним голосуванням 
на п’ятирічний термін в одномандатних округах. 
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Ситуація в Азербайджані на початку 1990-х років виявилася 
напруженою. Починаючи з 1988 року у Республіці спалахнув кон-
флікт з сусідньою Вірменією через Автономну область Нагірний 
Карабах, який швидко переріс у затяжну війну. І хоча збройне про-
тистояння під тиском міжнародної громадськості вдалося до серед-
ини 1990-х років нейтралізувати, між двома країнами досі збе-
рігаються напружені відносини. 

Становлення політичного режиму в Азербайджанській Рес-
публіці можна умовно розділити на три етапи: перший етап (1991–
1995 рр.), Етап фрагментації та реструктуризації політичного 
простору, і як наслідок, можна цілком обґрунтовано виділити три 
його фази: «муталібівську» (вересень 1991 – травень 1992 рр.), 
«ельчібеєвську» (травень 1992 – червень 1993 рр.) та «аліевську» 
(червень 1993 – листопад 1995 рр.), другий етап (1995–2003 рр.), 
прийняття Конституції, який ознаменував перехід до нового етапу 
становлення політичного режиму в Азербайджані, стабілізації 
політичного процесу; третій етап (2003–2013 рр.), прихід до влади І. 
Алієва, який почав вносити системні зміни економічного контуру 
макрополітичної конфігурації та посилення авторитарної практики. 

18 травня 1990 року парламент Азербайджану обрав Прези-
дентом Азербайджану Першого секретаря ЦК Компартії Азербайд-
жану А. Муталібова (12 травня 1938 р.н.), радянського політичного 
діяча, який також обіймав посаду Голови Ради Міністрів Азер-
байджанської РСР (1989–1990 рр.) і Першого секретаря ЦК Ком-
партії Азербайджанської РСР (1990 р.). Легітимація А. Муталібова 
сталася на виборах 8 вересня 1991 року, однак перемога була 
автоматичною – у виборчому бюлетені стояло тільки його ім’я, 
оскільки кандидати від опозиції або бойкотували вибори, або 
відмовилися від участі в них [92]. 

30 серпня 1991 року Верховна Рада Азербайджану прийняла 
декларацію «Про відновлення державної незалежності Азербайджан-
ської Республіки», а вже 18 жовтня 1991 року Верховною Радою 
Азербайджану було прийнято Конституційний акт «Про державну 
незалежність Азербайджанської Республіки». Цей документ під-
тримало 95% населення країни на всенародному референдумі 29 
грудня 1991 року. Азербайджанська Республіка проголошувалася не-
залежною, демократичною, світською державою, правонаступником 
Азербайджанської Народної Республіки 1918–1920 років [93]. 
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Згідно з положеннями прийнятого Акта народ Азербайджану 
гарантує демократичний лад Азербайджанської Республіки і вер-
ховенство закону, а також утворює незалежну, світську, демокра-
тичну, унітарну державу [94] . 

 Формально закріплювалися основні елементи правової дер-
жавності: верховенство закону, принцип поділу влади, багатопар-
тійність, пріоритет приватної власності. У заключній статті Кон-
ституційного акту говорилося, що він служить основою для роз-
робки нової Конституції Азербайджанської Республіки. 

Аналізуючи основні положення Конституційного акту можна 
відзначити його орієнтацію на розвиток демократичних механізмів 
політичного управління, націленість на створення можливостей 
для максимальної реалізації прав і свобод громадян. 

Однак на рубежі 1991–1992 років політичний режим не зміг 
вибудувати інституційний фундамент політичного управління в 
нових умовах і втратив контроль над внутрішньополітичною 
динамікою. Серія військових поразок і вторгнення вірменських 
військ на територію Азербайджану не привели до консолідації 
національних політичних еліт, а, навпаки, різко загострили внут-
рішнє протистояння. 

Після знищення 26 лютого 1992 року азербайджанського міста 
Ходжали в Нагірному Карабасі та кривавої різні азербайджанського 
населення вірменськими військами за підтримки підрозділів 336 
Гвардійського мотострілкового полку військ СНД, 6 березня 1992 
року А. Муталіб під тиском опозиції подав у відставку. 

7 червня 1992 року відбулися перші в історії Азербайджану 
альтернативні вибори Президента Республіки. На виборах за під-
тримки 59,4% виборців переміг керівник націоналістичного Народ-
ного фронту Азербайджану, колишній дисидент А. Ельчібей (24 
червня 1938 – 22 серпня 2000 рр.). Друге місце посів кандидат 
від Демократичної спілки інтелігенції Н. Сулейманов, наб-
равши 33% голосів. 

Новому Президентові не вдалося стабілізувати ситуацію в 
країні. Азербайджанська державність перейшла у стадію дифузії та 
силового протистояння. Період правління Ельчібея (червень 1992 – 
червень 1993 рр.) був відзначений подальшою деструктуризацією 
політичного режиму. Єдиними значущими політичними кроками 
Абульфаза Ельчібея були: зміцнення енергетичного партнерства з 
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США (підготовка «контракту століття»), військово-політичне спів-
робітництво з Туреччиною, дипломатична конфронтація з Іраном, 
вихід зі складу СНД і різке посилення антиросійської риторики, 
виведення російських військових баз з території Азербайджану. 

Разом з тим, очевидний дисбаланс політичного курсу А. Ель-
чібея у бік Туреччини, зовнішньополітичне позиціонування ідеї 
тюркської солідарності, не були конвертовані в реальні політичні 
преференції для Республіки. Невдачі в ході військового проти-
стояння і некомпетентність уряду, викликали кризу влади, в ре-
зультаті чого 4 червня 1993 року в м. Гянджі спалахнув заколот 
полковника С. Гусейнова. А. Ельчібея було усунуто від влади, а 
його місце (як виконуючі обов’язків) посів тодішній спікер пар-
ламенту Г. Алієв. 

У тому ж 1993 році відбувся черговий референдум на якому 
громадяни Азербайджанської Республіки офіційно відсторонили А. 
Ельчібея від влади і обрали президентом Гейдара Алієва (роки життя 
10 травня 1923 року – 12 грудня 2003 року), колишнього Першого 
секретаря ЦК Компартії Азербайджану, члена Політбюро ЦК КПРС, 
який у 1991 році очолював Верховну Раду Нахічеванської АРСР. 

Незважаючи на причетність до радянської номенклатури, 
Г. Алієв користувався серед населення країни повагою та авто-
ритетом. 

У травні 1994 року Азербайджан, Вірменія та Нагірно-Кара-
бахська Республіка підписали Угоду про припинення вогню. 
Наступним ефективним кроком Г. Алієва було підписання 20 
вересня 1994 року «Контракту століття». У «Контракті століття» 
були представлені 13 компаній з 8 країн світу (Азербайджан, 
Туреччина, США, Японія, Великобританія, Норвегія, Росія та Сау-
дівська Аравія). Цей договір, націлений на залучення іноземних 
інвестицій у нафтову промисловість, мав на меті кардинальне 
зміцнення зовнішніх і внутрішньополітичних позицій нового полі-
тичного режиму. Природно, що американські та західноєвропей-
ські інвестори (і пов’язані з ними політичні кола), починаючи з 
1994 року, мали стратегічну зацікавленість в довгостроковій со-
ціально-політичній стабільності в Азербайджані [95]. 

Перші парламентські вибори в історії незалежного Азер-
байджану відбулися в 1995 році. У тому ж році 12 листопада все-
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народним референдумом була прийнята Конституція Азербайд-
жанської Республіки. Це стало логічним етапом подолання системної 
дезорганізації політико-правового механізму в Азербайджані. 

Конституція проголошувала народ Азербайджану єдиним 
джерелом державної влади. Вищою метою держави декларувалося 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, підкреслюва-
лася соціальна спрямованість державної політики. Закріплювався 
принцип поділу влади. Також було встановлено, що Президент 
Азербайджанської Республіки обирається на п’ятирічний термін 
шляхом загальних, прямих і рівних виборів при вільному, осо-
бистому і таємному голосуванні. У Конституції також вказувалося, 
що ніхто не може бути обраний Президентом Азербайджанської 
Республіки повторно понад два рази. Органом законодавчої влади 
республіки оголошувався однопалатний Міллі Меджліс, який 
складався зі 125 депутатів, котрі спочатку обиралися за мажо-
ритарно-пропорційною системою. Укріплювалася система міс-
цевого самоврядування. 

Конституція Азербайджанської Республіки мала достатньо 
виражену демократичну спрямованість, фіксувала ряд основополо-
жних прав і свобод, націлених на формування основ громадян-
ського суспільства в Азербайджані. Разом з тим, можна вважати, 
що в основу згаданого документа була покладена французька 
конституційна модель, що раніше знайшла своє модифіковане 
відображення в конституції Російської Федерації, а трохи пізніше – 
в Конституціях ряду інших пострадянських республік (Білорусії, 
України, Казахстану, Вірменії і т.д.). Специфічною рисою такої 
моделі – гіперконцентрація повноважень в руках глави держави, 
системоутворююча роль президентства, як центрального інституту 
владної конструкції. 

Прийняття Конституції стало інституціональним етапом, що 
ознаменував перехід до нового періоду становлення політичного 
режиму в Азербайджані – стабілізації політичного процесу та 
монополізації владного ресурсу (1993–2010 рр.). 

У жовтні 1998 року Г. Алієв був переобраний Прези-ден-
том Азербайджану на другий термін, набравши 77,7% голосів 
виборців. Його основним суперником Е. Мамедов, який отримав 
підтримку 11,84% громадян, що взяли участь у голосуванні. 
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Спостерігачі ОБСЄ відзначили непрозорий характер виборчого 
процесу та оцінили вибори такими, що невідповідають міжна-
родним стандартам. 

Слід визнати, що в 1993–2003 рр. Уряд систематично корис-
тувався своєю монополією на владу, щоб контролювати вибори та 
маніпулювати їх результатами. Згідно з висновком міжнародних і 
національних спостерігачів, перші парламентські вибори в Азер-
байджані періоду незалежності в листопаді 1995 року, президент-
ські вибори в жовтні 1998 року і перші муніципальні вибори в 
грудні 1999 року і березні 2000 року не відповідають прийнятим 
міжнародним стандартам [96]. 

Одним із важливих інструментів форматування режиму «ке-
рованої демократії» в Республіці і концентрації політичної влади в 
руках Г. Алієва протягом 1993–2003 рр. став системний контроль 
над засобами масової інформації. Так, 6 грудня 1993 року була 
прийнята поправка до Закону Азербайджанської Республіки «Про 
засоби масової інформації», згідно з якою ЗМІ можуть піддаватися 
цензурі у разі, якщо викладена інформація стосується військових 
або державних таємниць. Однак, перелік таємниць не було вказано, 
що дозволяло чинному режиму досить широко використовувати 
адміністративний ресурс, закладений у згаданосму законі. Ряд 
експертів вважає, що нормального міжнародного іміджу нинішня 
влада намагається досягти не зміною ситуації з правами людини в 
країні, а придушенням критики у місцевих засобах масової інфор-
мації. Для цього використовуються економічний тиск і офіційно 
відмінена, але діюча політична цензура, з прямим перешкод-
жанням репортерській роботі з висвітлення політичних подій, а та-
кож проведення показових судових процесів над журналістами. 

Політична динаміка Азербайджану протягом 1993–2003 рр. 
свідчить про авторитарний «відкат», формування режиму «керова-
ної демократії» і кулуарно-персоналістської моделі політичного 
управління. Очевидно, тенденції соціально-політичного «відкату», 
перегляду підсумків пізньорадянської лібералізації були закладені 
ще на початку 90-х рр. минулого століття і стали прямим наслід-
ком слабкості владно-політичної організації в 1987-1993 роках. 

Необхідно враховувати, що інституціоналізація політичного 
режиму в Азербайджані протікала в прямому взаємозв’язку з про-
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цесом подолання системної дифузії в соціально-економічній, по-
літичній, ментальній сферах азербайджанського соціуму. У силу 
цього, фундаментальні завдання політичного режиму в 1993–
2003 рр. акумулював антикризовий комплекс: внутрішньополітич-
на стабілізація, міжнародна легітимація, подолання дисфункції 
владного механізму, економічні реформи та залучення іноземного 
капіталу. Формат «керованої демократії» та ситуаційне звернення 
до авторитарних політичних практик виступали прийнятними та 
ефективними механізмами, що забезпечують як позитивну макро-
економічну динаміку, так і послідовність політичного курсу в 
умовах консервації владної монополії. При цьому, не менш гострі 
проблеми політичної модернізації, лібералізації, забезпечення прав 
людини, розвитку партійного спектру і реальної електоральної 
конкуренції були свідомо відсунуті на другий план і виведені з 
реєстру довгострокових пріоритетів правлячої еліти. 

8 листопада 2000 року був переобраний М. Меджіліс. Новий 
склад парламенту активно включився в роботу з розв’язання 
економічних проблем. Незважаючи на постійний приріст внутріш-
нього валового продукту, велика частина населення жила за межею 
бідності. До 2003 року ситуацію вдалося нормалізувати, а в по-
дальшому Азербайджан навіть лідирував в економічному зростанні 
серед країн СНД. 

15 жовтня 2003 року пройшли чергові президентські вибори, 
які стали важливим перехідним етапом у функціонуванні полі-
тичного режиму в Азербайджані. На виборах переміг син Г. Алієва 
(який зняв свою кандидатуру з причини хвороби) – Ільхам Алієв 
(24 грудня 1961 р.н.). 16 жовтня ц.р. ЦВК Республіки офіційно зая-
вила, що другого туру виборів не буде, так як Алієв набрав 76,84% 
голосів виборців, які взяли участь у виборах, а його найближчий 
суперник І. Гамбар – 13,97% голосів [97]. 

Знову були відмічені масові зловживання на виборах, але для 
правлячої еліти та й світової громадськості згодом важливим було 
збереження стабільності в регіоні. Стара пострадянська еліта та 
бізнес-кола без вагань прийняли наступника. Подібна процедура 
стала прикладом передачі влади у спадщину, чого дося не трап-
лялося на теренах пострадянського простору.  
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І. Алієв, звернувши пильну увагу на розвиток економічної 
сфери та певну лібералізацію ринку, так чи інакше в усьому іншо-
му продовжив курс батька. Це стосувалося і ставлення до засобів 
масової інформації та ставлення до опозиції. Громіздка пострадян-
ська бюрократична машина та домінування президентської влади 
залишилися без змін. Це підтвердили парламентські вибори 2005 
року і президентські 2008 року. Показовим у цьому сенсі був 
референдум, проведений за ініціативи правлячої партії «Новий 
Азербайджан» 18 березня 2009 року. Головним результатом ре-
ферендуму стала зміна статті 105 чинної Конституції (скасування 
обмеження обрання Президентом однієї особи двома термінами). 
За даними ЦВК поправку схвалила переважна більшість громадян 
(97,1%) [98]. 

Таким чином, діючий Президент і його оточення заклали для 
себе реальні можливості збереження влади на майбутнє, не про-
вадячи змін у законодавчій системі (створюючи парламентську 
республіку) або пошук наступника президента. 

Чинний склад парламенту обраний в листопаді 2010 року. 
Більшість депутатів є безпартійними (38 депутатів) або членами 
пропрезидентської партії «Новий Азербайджан» (74 депутати). 
Опозиційні партії також представлені в парламенті, але їх масові 
акції, демонстрації і мітинги, як правило, не схвалюються владою, 
як і в багатьох інших країнах Закавказького регіону. 

Вірменія 
Республіка Вірменія (столиця – м. Єреван, територія – 

29,8 тис. кв. км, населення – 3,2 млн осіб). Вірменія, як і інші дер-
жави Закавказзя, опинилася на межі виживання. Розпад еконо-
мічних зв’язків на пострадянському просторі, складна політична 
ситуація всередині країни, війна з Азербайджаном, призвели до 
фактичної ізоляції Вірменії від зовнішнього світу. Єдиним кори-
дором, через який відбувається товарообіг, залишилася Грузія. 

23 серпня 1990 року Верховна Рада Вірменської РСР прий-
няла «Декларацію про незалежність Вірменії», що ознаменувало 
початок процесу становлення незалежності цієї Республіки. Вір-
менська РСР була перейменована в «Республіку Вірменія», яка 
залишалася у складі СРСР аж до його розпаду 26 грудня 1991 року. 
17 березня 1991 року Вірменія перешкодила проведенню референ-
думу про збереження СРСР на своїй території [99]. 
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21 вересня 1991 року був проведений Референдум про вихід 
зі складу СРСР і становлення незалежної державності. Більшість 
громадян, які мали виборче право, відповіли на це питання ствер-
дно і вже 23 вересня 1991 року Верховна Рада Вірменії проголоси-
ла її незалежність. 

Першим Президентом Вірменії став вірменський вчений, док-
тор філологічних наук Левон Тер-Петросян (9 січня 1945 р.н.), обра-
ний на цей пост 16 грудня 1991 року. Перед першим Президентом тут 
же постали серйозні проблеми: розвал економіки, бідність населення 
і, найгірше – війна з Азербайджаном за Нагірний Карабах. 

2 вересня 1991 року на сесії Нагірно-Карабахського обласної 
Ради народних депутатів була прийнята «Декларація про прого-
лошення Нагірно-Карабахської Республіки в межах Нагірно-
Карабахської автономної області і суміжного Шаумянівського 
району Азербайджанської РСР» [100]. 

10 грудня 1991 року був проведений референдум про статус 
Нагірно-Карабахської Республіки, 99,89% учасників якого вислови-
лися за її незалежність. Однак домогтися такого результату вдалося 
через бойкотування референдуму азербайджанською меншістю. Цей 
референдум не був визнаний міжнародним співтовариством.  

Протягом 1991–1994 рр. між Нагірно-Карабахської Республі-
кою та Азербайджаном розгорівся військовий конфлікт, у ході 
якого азербайджанці витіснили вірмен з території колишнього 
Шаумянівського району Азербайджанської РСР і частини Нагір-
ного Карабаху, а підтримана Вірменією Нагірно-Карабахська Рес-
публіка встановила контроль над кількома районами Азербайджа-
ну, прилеглими до Нагірного Карабаху, витіснивши звідти азер-
байджанське населення, що було кваліфіковано у 1993 році Радою 
Безпеки ООН як окупація території Азербайджану вірменськими 
збройними силами.  

Спроби навести лад в економіці принесли досить слабкі 
результати. Тільки за допомогою закордонних кредитів до 1995 
року вдалося трохи стабілізувати ситуацію та зупинити інфля-
цію. Зусиллями США і Світового банку в 1995 році у Вірменії 
було відзначено економічне зростання, після чого Республіка 
просунулася вперед у справі ринкових перетворень (цьому спри-
яла також активність вірменського лобі у США та Франції). 
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Крім цього, Вірменія була включена у програми Світового банку, 
який у 1999 році був готовий виділити їй ще 240 млн дол.. США на 
найближчі три роки. Однак, незважаючи на певні зрушення, 
економіка Вірменії й надалі залишається у скрутному становищі. 
Свідченням цього є різке погіршення соціального рівня життя 
населення країни. Також величезним тягарем для державного бюд-
жету стала армія. Збройний конфлікт з Азербайджаном вимагав 
великих фінансових вливань в оборону. До середини 1990-х років 
численність армії Вірменії досягла 50 тисяч.  

При цьому, в політиці Левон Тер-Петросян вибудовував 
жорстку президентську владу, зібравши всі нитки державного 
управління в своїх руках.  

У липні 1995 року були проведені вибори до парламенту 
Вірменії. Більшість місць дісталася партії влади «Республіка». У 
тому ж році 5 липня шляхом референдуму була прийнята Кон-
ституція Вірменії.  

Відповідно до Конституції державний устрій Республіки 
ґрунтується на принципі поділу влади на законодавчу, виконавчу 
та судову. Главою держави є президент. Він є гарантом незалеж-
ності, територіальної цілісності та безпеки країни. Будь-який гро-
мадянин, у якого є виборче право і який досяг 35-річного віку, про-
живає у Вірменії протягом 10 років, може претендувати на посаду 
президента країни. Виконавча влада в країні реалізується Урядом 
Республіки Вірменія. До його складу входять прем’єр-міністр і 
міністри. Президент Республіки Вірменія призначає прем’єр-міні-
стра. Президент республіки за пропозицією прем’єр-міністра приз-
начає та звільняє з посади членів Уряду Республіки Вірменія. 
Спільно з президентом уряд здійснює внутрішню та зовнішню 
політику держави. Законодавчу владу в державі здійснюють Націо-
нальні Збори – однопалатний парламент (131 депутат). Національні 
збори обираються на всенародних виборах на п’ятирічний термін. 
Депутатом може стати кожен громадянин, що володіє виборчим 
правом, не молодше 25 років і останні 5 років проживає в Респуб-
ліці. Голова Національних Зборів обирається більшістю голосів від 
загального числа депутатів. Він веде засідання, а також роз-
поряджається матеріальними та фінансовими коштами Зборів.  
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Територіальне управління здійснюється марзпетами (губер-
наторами), які призначаються урядом Республіки Вірменія. Вони 
реалізують політику держави у районах, здійснюють контроль за 
фінансово-економічною, кредитною та податковою системами. У 
віданні марзпетів є система охорони здоров’я населення, наукова, 
освітня, культурна діяльність. У їх обов’язки входить забезпечення 
оборони, національної безпеки, охорони громадського порядку та 
вжиття заходів щодо зміцнення законності у дотриманні прав і 
свобод громадян.  

Судова влада у Вірменії здійснюється судами загальної 
юрисдикції, Апеляційним Судом, у деяких випадках – спеціалізо-
ваними судами. Вищою судовою інстанцією Республіки Вірменія є 
Касаційний Суд. Він покликаний забезпечувати однакове засто-
сування закону до всіх громадян. Конституційне правосуддя в 
Республіці Вірменія здійснюється Конституційним Судом. Неза-
лежність судів гарантується Конституцією і законами Республіки. 
На території Республіки Вірменія також діє Рада правосуддя, до 
повноважень якої належать складання списку кандидатур на 
посади та списку службового просування суддів, притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності та ін.  

21 вересня 1996 року Тер-Петросян вдруге був обраний Пре-
зидентом Вірменії, отримавши 51,75% голосів виборців і, таким 
чином, перемігши вже в першому турі. Його основний суперник 
екс-прем’єр міністр В. Манукян набрав 41,29%. Міжнародні 
спостерігачі оцінили вибори як недемократичні. Після виборів в 
Єревані відбулися масові акції протесту. У них взяло участь до 200 
тис. осіб. 25 вересня 1996 року, після того як частина опозиціоне-
рів намагалася проникнути в будівлю парламенту, поліція розіг-
нала протестуючих, застосувавши водомети та сльозогінний газ.  

3 лютого 1998 року Тер-Петросян подав у відставку з поста 
Президента країни. Причиною відставки став розкол в Уряді Вір-
менії. Прем’єр-міністр Р. Кочарян (колишній Президент Нагірно-
Карабахської Республіки), Міністр оборони В. Саргсян (Саркісян) і 
Міністр внутрішніх справ і національної безпеки С. Саргсян не 
підтримали запропонований Тер-Петросяном план з врегулювання 
Нагірно-Карабахського конфлікту, що включав демілітаризацію 
зони конфлікту та повернення Азербайджану ряду населених пун-
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ктів, зайнятих в ході бойових дій 1992–1994 років. Новим Пре-
зидентом Вірменії 30 квітня 1998 року став Р. Кочарян. За нього 
проголосували 59,5% виборців.  

19 лютого 2003 року Президентом Вірменії знову став 
Р. Кочарян, набравши 67,8% голосів. Опозиція звинуватила його у 
фальсифікації результатів виборів і використанні адміністратив-
ного ресурсу. Трохи пізніше, 27 травня 2003 року провели вибори 
до парламенту, в яких перемогу здобули шість партій.  

Незважаючи на продовження приватизації, лібералізацію 
економіки та активне залучення закордонних інвестицій, еко-
номічна ситуація в країні залишається важкою і неоднозначною. 
Це відзначив голова Центробанку Т. Саркісян, коли заявив, що 
виживання та економічне зростання його країни напряму залежить 
від грошових переказів вірменів, що живуть і працюють за кор-
доном. У 2004 році закордонні перекази вдвічі перевищили дер-
жавний бюджет країни [101].  

На чергових парламентських виборах, що відбулися 12 трав-
ня 2007 року, близько половини місць отримала правляча Респуб-
ліканська партія Вірменії (32,8% за пропорційними списками, 24 з 
41 місця в мажоритарних округах). На друге місце вийшла засно-
вана екс-президентом Вірменії Р. Кочаряном і очолювана бізнес-
меном Г. Царукяном «Процвітаюча Вірменія» (14,7%). Також пар-
тія «Дашнакцутюн» з правлячої партійної коаліції отримала 12,7%. 
Опозиція представлена двома партіями – ліберальної «Орінац 
Єркір» («Країна Законності»), глава якої, А. Багдасарян, прийняв 
пропозицію президента С. Саркісяна стати Секретарем Ради без-
пеки при Президенті Вірменії, внаслідок чого партія «Орінац 
Єркір» перестала бути опозиційною, і Національно-демократич-
ною партією «Спадщина».  

19 лютого 2008 року на чергових виборах президента переміг 
С. Саркісян – наступник Р. Кочаряна і колишній прем’єра-міністр 
Вірменії. С. Саркісян переміг у першому турі, набравши 52,86% 
голосів. Ці вибори були відзначені масовими заворушеннями під про-
водом екс-президента Тер-Петросяна, який так само виставив свою 
кандидатуру, заявивши, що нинішня влада у Вірменії принизлива і не 
робить честі нашому народу і в разі перемоги обіцяв, що має намір 
добровільно піти через три роки. На виборах він набрав усього 
21,50% голосів, що підштовхнуло його до організації протестів.  
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20 січня 2008 року очолювана Тер-Петросяном опозиція 
провела в Єревані мітинг протесту, в якому взяло участь декілька 
тисяч чоловік. На наступний день протестуючі розпочали сидячий 
страйк, а ближче до вечора встановили намети. Однак 1 березня 
2008 року поліція розігнала мітинг прихильників Тер-Петросяна. 
Екс-президент під конвоєм служби Держохорони був доставлений 
у свою резиденцію. За даними засобів масової інформації, хоча 
офіційно він і не перебував під домашнім арештом, поліція не 
дозволяла йому залишати будівлю резиденції. Після цього при-
хильники Тер-Петросяна зібралися біля будівлі посольства 
Франції, де почали з підручних засобів будувати барикади. У 
результаті акція протесту переросла у збройне зіткнення з поліцією 
і солдатами внутрішніх військ, що супроводжувалося масовими 
безладами, в яких взяли участь близько семи тисяч осіб. За 
офіційними даними у ході безладів постраждала 131 особа, з яких 
вісім людей загинули від вогнепальних поранень. У той же день 
Кочарян оголосив про введення в Єревані надзвичайного стану на 
найближчі 20 днів. Після цього, 2 березня 2003 року Тер-Петросян 
звернувся до своїх прихильників із закликом розійтися і вони 
покинули місце мітингу. 8 березня цього ж року Конституційний 
суд Вірменії відхилив позови Тер-Петросяна та іншого кандидата 
Тиграна Карапетяна про скасування рішення Центрвиборчкому про 
результати виборів і визнав перемогу Саркісяна. 10 березня режим 
надзвичайного стану був пом’якшений, а 21 березня – скасований.  

Поразка не зупинила вірменську опозицію. Вже влітку 2008 
року опозиція стала регулярно організовувати великі акції про-
тесту, домагаючись звільнення заарештованих після березневих за-
ворушень в Єревані, звільнення ряду вищих чиновників, а згодом – 
і відставки Президента С. Саркісяна. Під час однієї з акцій, 1 
серпня 2008 року, 15 партій і одна суспільно-політична організація 
оголосили про створення єдиного Вірменського національного 
конгресу (ВНК), фактичним лідером якого став Тер-Петросян. У 
березні 2009 року Тер-Петросян очолив список, висунутий ВНК 
(до якого до цього часу входили вже 18 партій) на виборах до Ради 
старійшин Єревану – міський парламент вірменської столиці. При 
цьому за вірменським законодавством Тер-Петросян автоматично 
став і кандидатом на пост мера столиці Вірменії. Відразу після 
виборів, що пройшли 31 травня 2009 року, ВНК оголосив про свою 
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перемогу, але згідно з офіційними результатами список опозиції 
набрав лише трохи більше 17% голосів. Відтак, 1 червня 2009 року 
Тер-Петросян заявив, що ВНК відмовляється від мандатів у Раді 
старійшин, опозиція остаточно відмовляється від діалогу з владою 
і не визнає жодного документа, підписаного Саргсяном, особливо 
якщо він стосується Карабаху або вірмено-турецьких відносин. При 
цьому, 19 червня 2009 року через кілька тижнів після виборів, у 
Вірменії була оголошена амністія, яка передбачала вихід на свободу 
засуджених учасників заворушень, вчинених у березні 2008 року. 
Таким чином, було виконано одну з головних вимог опозиції. 

Проте на останніх парламентські виборах, що відбулися 6 
травня 2012 року, провладна партія – Республіканська партія 
Вірменії, отримала 69 мандатів, а ВНК лише 7. 

 
4.4. Країни Балтії 

 
На початку ХХІ ст. Уявні та неуявні демократії, авторитарні 

режими, ззовні «ситі» спокійні країни, ситі економіки раптово 
зазнають соціальних потрясінь або стоять на їх порозі. Постає 
питання ефективного управління з точки зору створення стабільної 
політичної системи, а з іншого – лояльного соціального укладу. 
Такі завдання стоять перед політичним класом всіх держав і мають 
найрізноманітніші шляхи вирішення. Від репресій і нищення 
альтернативи до соціальних дотацій і т.д. Нам здається, що один із 
варіантів – це неформальна широка політична участь суспільства в 
поєднанні з ефективним управлінням і позитивною пропагандою.  

Народовладдя, з одного боку, є популістським твердженням, 
а з іншого – політологічним терміном з глибоким сенсом. При 
цьому, популізм часто є непробивним щитом до суті розуміння.  

Країни Балтії займають особливе місце серед усіх пострадян-
ських країн. Вони єдині, які не увійшли до СНД, проте вступили в 
НАТО та ЄС. Це країни, що створили стабільні демократичні 
системи, засновані на ротаціях влади різних політичних партій [102]. 
Країни Балтії є вікном у Європу для України. Зокрема, Литва про-
відник і очевидно найбільший лобіст української євроінтеграції. 

Нова система створювалась на початку 1990 років на базі 
суттєвого національного консенсусу навколо ідеї незалежності, 
демократії, ринкових відносин, європейських орієнтирів, що домі-
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нувало над партійно-ідеологічними розмежуваннями в суспільстві. 
Відзначена «стабільність» не виключає урядових, парламентських 
та інших криз, вона швидше свідчить про стабільність системи, яка 
витримує та переживає політичні кризи. Суспільство було зорієн-
товано на вихід з СРСР, і виступало проти цінностей радянської 
системи і їх політичний клас це реалізував. У країнах Балтії на за-
конодавчому рівні прийнято визнання радянського періоду історії, 
як окупації. А відновлення державності вважається продовженням 
не від радянських республік, а від довоєнних республік. Цей 
процес був не зовсім безболісним, як з точки зору жертв у день 
повстання у Вільнюсі на початку 1991 року, так і для палких 
прихильників комуністичної доктрини та Радянського Союзу, над 
якими відбулися суди та навіть ув’язнення. Країни Балтії 
відбулися, як самостійні та незалежні. Звичайно, існують закиди, 
що розпад СРСР і становлення незалежності країн Балтії – це рука 
«заходу», проте ми не втручаємося в цю дискусію, а констатуємо 
те, що національні сили за незалежність перемогли, а радянська 
система управління не впоралася з новими викликами.  

Часто країни Балтії для «зовнішніх» дослідників сприй-
маються, як споріднена ідентичність, яка найменше визнається в 
середині цих самих країн. З трьох країн тільки Литва має досвід 
тривалої державності, починаючи з ХІІІ ст. Естонія і латвійські 
землі перебували під германським пануванням до ХVІІ ст.., коли їх 
захопили шведи, а наприкінці ХVІІІ ст. стали частиною Російської 
імперії. І естонці, і латиші переважно є лютеранами, а більшість 
литовців – католики. 

При цьому, історично литовці є ближчими до Польщі, а 
естонці й латиші більше піддавалися германському та скандинав-
ському впливу [103]. 

Згадані вище країни мали довоєнний період державності, 
тобто порівняно свіжий в суспільній пам’яті. Саме спадкоємцями 
цих держав визнали себе балтійські країни із здобуттям неза-
лежності. 

До спільного можна віднести національну амбітність, адже 
без національного стержня малочисельні народи швидко асимілю-
ються. Балтійці критично ставляться до терміну «малі народи», 
адже вбачають в ньому образливий підтекст. Більше того, експерти 
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нагадують про період Великого князівства Литовського і вва-
жають, що в його володінні були обширні землі, які зараз належать 
Україні та Білорусії. 

Першим Президентом Литви був Антанас Смятона (1919 – 
1920), його послідовником – Аляксандрас Стульгинскис (1922 – 
1926); 07.06. 1926–19.12. 1926 Казис Гринюс; Антанас Смятона 
(1926 – 1940). Першим Президентом у пострадянський період 
Литви став Альгірдас Миколас Бразаускас (1993–1998). 

У Латвії довоєнними Президентами були: Яніс Чаксте (1922-
1927); Густав Земгалс (1927-1930); Алберт Квіесіс (1930-1936); 
Карліс Улманіс (1936-1940) і перший пострадянський Президент – 
Гунтіс Улманіс (1993-1999). 

В Естонії першим і останнім довоєнним Президентом був 
Костянтин Пятс (1938-1940 рр.), який до того був Державним 
старійшиною, Прем’єр-міністром, а з державним переворотом 1934 
року став Державним протектором. У той час був введений авто-
ритарний режим, який забороняв діяльність усіх партій. 

В Естонії першим Президентом після її виходу з Радянського 
Союзу був Л. Мері (1992–2001). Л. Мері народився в сім’ї дипло-
мата. Освіту (до 12 років) здобував у європейських закладах. Ово-
лодів п’ятьма іноземними мовами. Повернувшись у 1940 році до 
Естонії, його сім’я була репресована та заслана до Сибіру. 

Спорідненість країн Балтії виявилась в єдиній лінії зов-
нішньої політики, однозначному відторгненні всього радянського, 
починаючи із заборони символіки та відновленні системи влади до 
радянського періоду. Країни майже як за сценарієм пройшли 
період «президента-емігранта», а паралельно і «вестернізацію». 

Можна констатувати певну закономірність, що прибалтійські 
республіки (Литва, Латвія, Естонія) прийняли на найвищу державну 
посаду представників (або точніше дітей) еміграції [104]. Будучи 
інтегрованими в західне суспільство, для них не виникало бар’єру 
контактів із західними демократіями, тому їх сприймали, як відкритих 
лідерів. Натомість, завжди поставало питання щодо налагодження 
діалогу зі східними сусідами, зокрема Російською Федерацією. 

Однією з причин приходу на політичну арену лідерів із діас-
пори в тому, що еміграція, яку вони представляли, а вона була 
перш за все політичною, була достатньо молодою. Так, на початку 
1990 років значна кількість осіб повернулась на землі своїх батьків, 
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багато з яких за наступне десятиріччя увійшли в ешелон економіч-
ної та політичної еліти, що ще раз підкреслює живий національний 
дух діаспор цих країн. Лідери, які переїхали із заходу, очевидно 
демонстрували динамічність дій і, безумовно, національну ідею. 
Вони демонстрували те, чого, можливо, бракувало, наприклад, 
українським політикам. Вважається, що Литва була країною 
емігрантів, які створили впливові діаспори в країнах Західної 
Європи, Північній та Південній Америці, Австралії.1 Їх підтримка 
під час поступу належності була важливою і вагомою. Щодо Укра-
їни, то її діаспора палко переживала становлення незалежності, але 
порівняно була сталою, менш мобільною тощо. 

Український політичний клас початку незалежності здебіль-
шого був спадкоємцем радянської номенклатури, який опанував 
риторику про демократію і був у полоні ідейної невизначеності. 
Цей період без «політичного обличчя» називався перехідним. В 
українській політиці також з’явилися політики з числа репресова-
них у радянські часи, а також емігранти. Але, національна ідея не 
стала керманичем. 

Можна оцінити, що прихід лідерів держави, які фактично 
виросли за кордоном, в тому, що національна еліта слабка. Не 
можна відкидати цієї тези, але очевидно спрацювало і прагнення 
суспільства до відмінного іншого нерадянського і в цьому суспіль-
ства прибалтійських держав були сконцентровані і згуртовані. 
Безумовно, що міг працювати і прагматичний підхід, що пред-
ставники із заходу мали досвід у виборчій кампанії на базі країн, 
де вони проживали, також матеріальну забезпеченість, а натомість 
їм протистояли люди, які чи не вперше брали участь у масштабних 
виборах, а олігархічна еліта ще не виросла, щоб чинити протидію. 
(Ейфорію підтримки «емігранта» пережила і Болгарія) 

Слід зазначити, що Балтійські країни мали чіткий і одно-
значний вектор на євроінтеграцію та пройшли його достатньо 
інтенсивно. Зрозуміло, що цьому сприяло два фактори. З одного 
боку – це активна підтримка більшістю суспільства самостійності 
та незалежності власної держави, що інтерпретувалось у макси-
мальній політичній віддаленості від Москви, як радянської полі-
тичної системи, а з часом від «Москви», як впливу великого сусіда 
Російської Федерації. Це один фактор, який підтримувався і гео-
політичною кон’юнктурою, зокрема міжнародними гравцями, які 
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через віддалення балтійського регіону послабили геополітичний 
вплив РФ, а якщо не послабили, то встановили опорні пункти 
впливу. Безумовно, свій вплив здійснило і скандинавське співро-
бітництво. Важливо вказати, що екстенсивний і архаїчний розви-
ток економіки РФ теж мало приваблював балтійців у порівнянні з 
європейськими стандартами.  

Литовці, латиші й естонці вирізняли себе з маси «радянських 
людей», яких намагалась створити радянська влада доби СРСР. Ця 
відмінність відчувалась на ментальному рівні. 

Відмінність полягає в тому, що ці народи не зазнали «жор-
нова» репресивної машини зразка тридцятих років, що лишилось 
багато живих тих, хто мав свою справу, належав до старої 
інтелігенції, одним словом носіями певної культури. Приєднання 
прибалтійських земель до Радянського Союзу э багатопізнішим від 
часу його створення. 

Прибалтійські республіки вперто відрізнялись за класичними 
показниками, зокрема чисельнысть членів КПРС. Так, кількість чле-
нів комуністичної партії в прибалтійських республіках була най-
нижчою порівняно з іншими республіками СРСР. Кількість членів 
комуністичної партії, наприклад, в Естонії, за даними 1981 року, 
становила 5,5 % населення, що значно менше ніж в інших респуб-
ліках СРСР (крім сусідніх прибалтійських республік). Причому, 
тільки 52% з комуністів Естонії того часу були етнічними естонцями. 

Після Другої світової війни нові радянські республіки стали 
своєрідним західним форпостом, на який працювала радянська 
планова економіка, намагаючись підняти соціальний рівень, хоча б 
для якогось порівняння із Заходом. Хоча насправді ці республіки 
були так само відрізані «залізною завісою». 

Литва 
Після відновлення незалежності 25 жовтня 1992 року, коли з 

проведенням першого туру до Сейму Литовської Республіки був 
проведений Референдум, було прийнято Конституцію та віднов-
лено інститут Президентства. Тоді, після перемоги Демократичної 
партії праці, її лідер – Альгірдас Міколас Бразаускас був обраний 
Головою Сейму і згідно з Конституцією почав тимчасово вико-
нувати обов’язки Президента (до президентських виборів). 

14 лютого 1993 року Президентом Литовської республіки 
обрано 61 річного А. Бразаускаса, який пройшов усі кар’єрні щаблі 
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радянської системи. Так, у 1965 році він був Міністром про-
мисловості будматеріалів, у 1967 році – заступник Голови Комі-
тету Держплану, у 1974 році здобув науковий ступінь доктора 
економічних наук. Він належав до радянської системи, але осе-
редок самої системи був заряджений національною ідеєю. Відпо-
відно, сама система виступила за зміни, система, яка мала цим 
змінам протидіяти. Очевидно, що А. Бразаускас вольова та са-
мостійна особистість, яка вирощена системою і яка очолила рух за 
відчуження цієї системи. 

Так, у 1988 році А. Бразаускас був обраний Першим секрета-
рем ЦК Комуністичної партії Литви. Його кандидатура була підтри-
мана литовським національно-визвольним рухом «Саюдіс». Під ке-
рівництвом А. Бразаускаса у 1989 році Компартія Литви відділилась 
від Компартії Радянського Союзу. Здавалось дрібна річ – розділення 
осередків партійної організації, проте на той період для історичної 
системи – це були гігантські та нечувані реформаторські кроки. 

У 1990 році на установчому з’їзді Демократичної партії праці 
А. Бразаускас був обраний її лідером і став керівником впливової 
політичної партії Литви. 

Як було сказано раніше, у 1993 році А. Бразаускас був обра-
ний на п’ятирічний термін Президентом Литви. Він не висував 
свою кандидатуру на другий термін, але залишився гравцем з висо-
кою політичною енергетикою, про що свідчить його призначення 
колегіальним органом на посаду прем’єр-міністра Литовської Рес-
публіки у 2001 та 2004 роках. Можна стверджувати, що в його 
характері переважала не амбітність, а політичний прагматизм.  

Наступним Президентом Литви у 1998 році став Валдас Ада-
мкус (1998–2003 рр.). Він пропагував ідею швидкої модернізації. 
На цій посаді В. Адамкасу втримався лише один термін. 

Наступним Президентом став Роландас Паксас (2003–
2004 рр.). Термін перебування його на посаді Президента обмежив 
Сейм. Проте після виконання обов’язків Президента Артурасом 
Паулаускасом (з 06.04.2004 до 12.07.2004), В. Адамкус повторно 
на виборах здобуває пост Президента.  

Він – людина незвичайної долі. В. Адамкус був литовцем в 
Америці і, можливо, американцем у Литві. Саме його повернення з 
еміграції закидається скептиками. При цьому, читаючи інтерв’ю 
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Президента з приводу «повернення», не відчувається ані бар’єру, 
ані натяку на виправдання. Литовець В. Адамкус повернувся до 
Литви, прагнув щось зробити, а такі пориви були далеко не пооди-
нокі. Це говорить про певний дух і патріотизм, характерний сво-
єрідній добі відродження. Щоправда В. Адамкус відчував від-
мінність того суспільства, в яке влився, певну пасивність, як зазна-
чав він сам, це неготовність людей брати особисту відповідаль-
ність, самостійно діяти, очікування вказівок – ознаки радянського 
виховання давались в знаки [105].  

До політичного характеру Президента Литви – В. Адамкуса, 
спираючись на його спогади в книзі «Ім’я долі – Литва», потрібно 
безумовно віднести підпільну дисидентську роботу часів німецької 
окупації, зокрема видання газети і все, що з цим пов’язано. На той 
час молоді гімназисти планували продовжити підпільну роботу з 
наступом радянських військ і проти радянської системи. Так скла-
лася доля В. Адамкуса, що він разом з батьками емігрував на захід. 
Еміграційна хвиля наприкінці війни була порівняно масовою і це 
були люди, які їхали не на заробітки, а по справжньому тікали від 
приходу радянської влади. Можна сказати політична еміграція. 

Політична кар’єра майбутнього Президента Литви розпоча-
лась в далекому 1968 році, коли В. Адамкус взяв участь у виборчій 
кампанії на посаду сенатора США у штаті Дірксен. Можливо, саме 
це кардинально змінило його долю, оскільки більшість литовської 
діаспори займалася прикладними професіями і не йшла в політику. 
В. Адамкус завжди переймався заробітчанством і кожен день бо-
ровся за виживання, в принципі, як і всі з долею емігранта. Після 
роботи на фабриці з мінімальною платнею, виплати за орендоване 
житло, нарешті кредит на придбання власного помешкання і низки 
побутових проблем, все це не згасило дух активного громадянина, 
він був помічений. У виборчій кампанії на посаду сенатора В. 
Адамкус їздив на зустрічі та виступав з питаннями про поліпшення 
санітарного стану Чикаго. Така робота з публічними виступами, 
очевидно, стала школою публічного діяча – вкрай важливої для 
професії політика, хоча на той час про неї ще не йшлося. 

Кінець 1960 – початок 1970-х років був добою піднесення 
зеленого руху. Тематика, з якою виступав молодий помічник, була 
досить актуальною. 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 258 

Після перемоги сенатора-республіканця, молодий помічник, 
отримав запрошення працювати у справах із нагляду за чистотою 
води певного регіону. З цього приводу був навіть газетний скандал, 
який звинувачував владу, що призначає осіб без фахової підготов-
ки. В. Адамкус навіть намагався відмовитись від посади, але 
республіканці настояли на своєму, оскільки відмова означала б 
визнання поразки. Так розпочалася тридцятирічна кар’єра на феде-
ральній службі у США. Хоча напередодні, разом з дружиною він 
мав досить успішний туристичний бізнес.  

Шлях до своєї країни був покладений саме на цій службі. У 
далекому 1972 році він був включений до урядової делегації США, 
яка проводила зустріч у Москві, а потім, долаючи бюрократичні 
перепони, вдалось відвідати рідну Литву, стикаючись з контролем 
КДБ (Комітет державної безпеки). 

У спогадах В. Адамкус пише, що на початку подій від-
родження він знав усіх лідерів з опозиційного руху «Саюдис» 
[106]. Це говорить про те, що він не займав пасивну позицію і був 
дотичний до соціальних процесів.  

Безпосереднім поштовхом стало те, що В. Адамкус був 
запрошений своїм повоєнним товаришем С. Лозорайтісом, який 
був із сім’ї дипломатів у вигнанні на його президентську виборчу 
кампанію. Останньому не вдалося виграти вибори, але для «правої 
руки», ким був В. Адамкус, це був колосальний досвід, що став 
основою майбутньої перемоги. Можна стверджувати, що був 
використаний досвід сенаторської кампанії, коли потрібно було 
їздити в міста та містечка з виступами. Ця виборча кампанія дала 
нові соціальні контакти, можливо продемонструвала соціальні нас-
трої В. Адамкусу. 

*** 
Сьогодні Литва є змішаною Республікою. 71 депутат Сейму 

обирається за мажоритарною системою і 70 – за пропорційною. 
Територіально поділена на десять повітів, в яких 60 самоуправлінь. 

Територіально мала держава є транспортним перехрестям: 
захід – схід і північ – південь. 61% своєї продукції продає в ЄС і 
25% – у країни СНД. Литва 100% блакитного палива отримує від 
РФ. Країна зі стрімким зростанням економіки під час світової кри-
зи зазнала системного «обвалу». Зараз на її території діє режим 
жорсткої економії. На фоні економічної скрути та загрози скоро-
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чення робочих місць в суспільстві останнім часом падає довіра до 
національних інститутів влади, про те зберігається довіра до євро-
пейських органів влади. Це є своєрідний парадокс, оскільки імо-
вірніше, що зростання недовіри до політичних інститутів не дифе-
ренціює органи, а демонструє тенденцію. Литовські настрої, зокре-
ма збереження довіри до європейських інститутів, свідчить про те, 
що суспільством вони сприймаються як гарант і надія. 

Країни балтійського регіону (Литва, Латвія, Естонія) мають 
розроблену в НАТО програму захисту на випадок агресії РФ [107]. 
Що саме по суті є знаковим, що така можливість допускається і про 
готовність контр дій знає російська дипломатія. Литва вже має дого-
вір по кордону з РФ, а Естонія і Латвія ще не узгодили це питання. 

На фоні інформаційної (умовної) неприязні РФ і Литва є 
економічними партнерами. Економіка Росії є одним з основних 
інвесторів в економіку Литви з великим товарообігом між країна-
ми. При цьому, Литва та країни Балтії успішно торгують з країни 
ЄС. Тому зрозуміло, що політичні або ідейні претензії є інстру-
ментом створення певного тиску, можливо напруження, як опор-
ний пункт впливу. 

Повертаючись до економіки, слід зазначимо, що нажаль Ук-
раїна не стоїть серед перших по товарообігу з Литвою, хоча є тери-
торіально близьким сусідом. Скоріше – це негативний показник, 
який характеризує економічну слабкість економіки України. У 
2001 році експорт з Литви становив 3,9 млрд дол.. США, із них 
7,8% в Україну [108]. 

Зрозуміло, що країни балтійського регіону для України є по-
тенційними економічними партнерами. Проте через слабкість віт-
чизняної економіки цей напрям не реалізується в повному обсязі.  

Литва є політичним комунікатором для України зі структурами 
ЄС та НАТО. Так, на офіційних візитах Президента України В. Яну-
ковича підтверджено євроорієнтацію України і те, що остання не від-
мовляється від співпраці з НАТО. Хоча ці теми в Україні не ак-
туалізуються, але в такий спосіб їх озвучено на міжнародній арені. 
При цьому, Президент Литви Д. Грибаускайте висловила деякі заува-
ження, щодо якості та демократичності реформ в Україні. 

Проте візити президентів України В. Ющенка і В. Януковича 
дають підстави стверджувати, що Литва є своєрідним переговорним 
майданчиком і політичним посередником. Для України важливо, що 
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посередництво Литви можна використовувати ефективно або не-
ефективно. Тим більше, що Литва очолила ОБСЄ в 2011 році [109]. 

Литва, як учасник міжнародних процесів, має кордони нап-
руження, зокрема наростання протестних настроїв проти участі їх 
контингенту в Афганістані. 

Окрім цього литовське суспільство на початку 2011 року 
стало лідером в ЄС тих, хто боїться бути звільненим [110]. Цей 
показник насправді є об’єднавчим, він демонструє і економічну 
ситуацію очима споживацького суспільства, і довіру політичному 
курсу. У трійку лідерів острахів із безробіття потрапила і Латвія 
(третє місце). Можливо, найбільшою соціальною проблемою цього 
регіону на сьогодні є безробіття, яке сягає 18%. 

У результаті цього, велика частка населення за опитуван-
нями готова виїхати або планує виїхати з країни. У свою чергу, це 
схоже до настроїв в Україні, литовці стали менше довіряти владі, 
так, лише 15% вірить Уряду, парламенту – 7% і правоохоронній 
системі – 15%, згідно з опитуваннями, проведеними центром 
«Євробарометр» восени 2009. Щоправда, соціологи відзначають в 
2013 році зростання довіри до парламенту до 11%, партіям до 7% і 
висока довіра до інституту президентства – 56% [111]. 

Такі коливання можливі під впливом передвиборчої агітації. 
Парламентські вибори в Литві відбулися в жовтні 2012 року порів-
няно з низькою активністю – 52,9%. Результатами виборів за спис-
ками і мажоритарними округами стало збільшення місць у СДП до 
37 мандатів, зменшення мандатів у «Союзу Вітчизни» до 33 ман-
датів, зростання місць у «Партії праці» до 29, зменшення позицій у 
«Порядку і справедливості» до 11, «Рух лібералів» майже утримав 
старі позиції поступившись 1 місцем і здобувши 10 місць, «Ви-
борча акція поляків Литви» здобула 8 місць (на 5 більше), «Союз 
селян і зелених» захистили 1 мандат, незалежних лишилося троє і 
з’явилась нова сила «Шлях сміливих» з 7 голосами у парламенті. У 
результаті цього Уряд очолив представник СДП. Такий нахил до 
лівоцентризму відбувся в тому числі на фоні економічної кризи.  

Економічне середовище для ведення підприємництва є про-
зорим і простим. Його активно займає молодь. Самозайняті молодь 
і студенти найбільш задоволені життям. Литва ввела електронний 
підпис, як форму спрощення взаємин бізнесу з державою. Це від-
булося одночасно із нововведенням у США, тобто одна із перших. 
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У результаті цього, за показниками опитування ведення бізнесу в 
Литві є найпростішим серед нових членів ЄС. Разом з тим, по-
зитивне економічне зростання під час кризи обернулося падінням і 
стагнацією. У суспільстві впала довіра до банків, з’явилася дис-
кусія, що економіка є сировинною, зростає безробіття. Литва про-
водить консультаційні референдуми з наріжних питань, таких як 
будівництво АЕС в 2012 році. Хоча референдум був консультацій-
ним, все ж це демонстрація участі. При цьому, проект будівництва 
АЕС є спільни для трьох країн Латвії, Литви та Естонії [112]. 
Експерти оцінюють, що в голосуванні проти будівництва АЕС є 
негатив і недовіра до теперішньої влади. Зрозуміло, що енер-
гетичне питання – це питання стратегії та геополітики. 

Так політичний курс в особі Президента Литви В. Адамкуса 
оцінювався як проамериканський. У принципі, у литовському полі-
тикумі існують такі символи або стереотипи, що політиків часто 
оцінюють, як про американських або прокремлівських.  

Обрання новим Президента Д. Грибаускайте (12.07.2009 р.) 
символізує, що так званий проамериканський курс переорієнтова-
ний на проєвропейський в особі нового Президента – жінки, яка в 
попередній період була єврокомісаром. 

Литва є і залишатиметься в дискусійному полі взірцем як для 
України, так і для країн, що вийшли з СРСР в контексті здійснення 
реформ. Безумовно, що для української економіки ринок Литви не 
є використаним ресурсом. І очевидно, що Литва є європейським 
політичним переговорним майданчиком для України.  

Разом з тим, у країні є й проблемні питання, такі як отри-
мання громадянства в Литві, зокрема тими, хто виїхав з країни в 
СНД, і тими, хто там перебуває з часів СРСР. Ці теми періодично 
підігріваються, включаючи проблематику російськомовного насе-
лення, хоча серед країн Балтії Литва є більш однорідною за націо-
нальним складом, оскільки литовці становлять 84,6 % населення, 
поляків – 6,3%, росіяни – 5,1%, білоруси – 1,1%, українці – 0,6%, 
євреї 0,1% [113]. У свою чергу за результатами проведених опи-
тувань на початку 2000-х рр. більшість росіян політично та соціа-
льно адаптовані та не бажають конфліктувати з владою. Хоча в 
небалтійців, що залишилися в регіоні, існує відчуття етнічного 
викорінення, що створює для них дискомфорт. Національна полі-
тика Литви була такою, що після радянського періоду, коли в різних 
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сферах життя була вагома частка не балтійців і російськомовних, то з 
незалежністю маятник пішов в інший бік. У тому числі це виражалось 
з недопущенням до політичних інститутів через інститут гро-
мадянства, позбавляючи участі у формуванні органів влади та міс-
цевого самоврядування. Саме ці питання постійно порушуються при 
обговоренні демократичності політичної системи. 

Латвія 
Як пише професор В.Ландсберігс: «Литва обрала свій шлях, 

проте остаточно визволитися від тої ідеології… не так легко. В 
Литві лишилося ще багато Росії».  

Президент В. Віке-Фрейберг (1999–2007 рр.) не була членом 
жодної з партій, і за її словами, не збирається цього й надалі. Її полі-
тичний портрет прикрашений непартійним членством, а науковим 
багажем, що додає їй вигідних штрихів, як зваженого, розумного, 
інтелектуального лідера. В її коментарях часто звучать репліки, що 
нагадують про її походження з наукових кіл і причетність до науки. 
Цей елемент іміджу зберігається і час від часу актуалізується. 

В. Віке-Фрейберг вміло абстрагує себе від негативних для неї 
моментів, зазначаючи, що згідно з Конституцією Латвії у неї немає 
жодних повноважень виконавчої влади. Але така відповідь лунає з її 
вуст не як виправдовування чи жалкування за цим аспектом 
політичної діяльності, а як аргумент для підсилення свого іміджу. 

У червні 2007 року відбулися чергові вибори президента 
Латвії. Щоправда, у латвійської Леді не помічено хворобливого 
бажання до продовження терміну перебування на цій посаді. Ана-
літики прогнозують їй подальшу кар’єру в міжнародних установах, 
зокрема в ООН [114].  

На час виборів нового президента Вайра Віке-Фрейберг не 
була позбавлена такої авторитарної риси, як підтримати став-
леника. Таким чином, сьомим Президентом Латвії став головний 
лікар клініки травматології і ортопедії – людина без особливої 
політичної історії, 52-річний В. Затлерс. Він переміг на цих зма-
гання у бувшого голови Конституційного суду. Характерною ри-
сою передвиборчих змагань стали звинувачення сторін і «сірий» 
PR, що розділили суспільні настрої на табори. 

Новообраний Президент повинен примирити впливові кола, 
зокрема інтелігентські організації, що офіційно підтримували опо-
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нента. Він також заявив курс на внутрішні проблеми, на відміну від 
попередника, який переважно приділяв увагу міжнародній політиці. 

В. Затлерс обіцяв основну увагу приділяти внутрішній полі-
тиці, консолідації суспільства та підвищенню рівня життя [115].  

Новообраний Президент отримав вищу медичну освіту в 
Ризькому медичному інституті, який закінчив у 1979 році, одразу 
ж розпочавши медичну практику. У 1985 році став керівником від-
ділення, а в 1994 році – керівником лікарні. Наприкінці 1980-х 
років Затлерс був членом Думи Народного фронту. Він є засно-
вником і президентом Латвійської асоціації артроскопії, віце-пре-
зидент Латвійської асоціації ортопедів. Нагороджений орденом 
трьох зірок. В його біографії відомі і сірі плями, пов’язані зі звину-
ваченнями в шахрайстві та медичній корупції [116].  

Кандидатуру Затлерса на пост Президента висунула прав-
ляча коаліція – Народна партія, Латвійська партія, Союз зелених та 
селян [117].  

Відсутність політичного досвіду, інтерпретується новим 
Президентом, як чаяння суспільства мати не заполітизованого 
керівника. Разом з цим, це не гарантує від політичної заангажова-
ності керівника держави, передусім правлячої коаліції, яка його 
висунула [118].  

Очевидно, що латвійське суспільство, (для довідки нага-
даємо що російськомовне населення становить 40% населення та 
більше 90% з них – «негромадян») [119], перегріте соціально-полі-
тичною проблематикою на фоні нормального економічного 
розвитку. Все частіше постають питання про всенародне обрання 
Президента, яке буде зрозуміле на противагу кулуарним висуван-
ням і парламентським процедурам. Назрівання недовіри до інсти-
туту та результатів голосування є передднем політичної кризи та 
плацдармом активних дій опозиції. 

Президента В. Залтерс, як помірковану і компромісну фігуру, 
оцінювали, як нерішучого. Він не став обраним на другий термін. 
Але з ним уособлюється очікування нової сили. Ним була створена 
партія під назвою «Партія Залтерса», що говорить про наявну 
довіру та рейтинг її очільника.  

У 2011 році відбулася політична криза. Її основою вва-
жаються два чинники, перший – це незадоволення впливом олігар-
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хів на партійно-політичні процеси і другий – як фон, суспільне 
незадоволення реформами [120]. За оцінками експертів соціальна 
проблематика є наступною. 

Найбільшим джерелом доходів є перекази трудових мігрантів. 
До речі, найбільший інвестор в Україну за 2012 році – теж трудові 
емігранти. Тільки для Латвії ЄС це спільний дім і вільне пересування. 

1. Ріст корпусу чиновників. У радянський період він стано-
вив 0,79% населення, а станом на 2008 рік у державному секторі 
задіяно налічується 7,65% активного населення. Відповідно, збіль-
шуються видатки на апарат. В Україні теж збільшується чисель-
ність держапарату, але це не стало темою обговорення, а лише 
латентним незадоволенням. 

2. За 13 років незалежності в Латвії закрито більше 244 шкіл. 
3. Важкий 2009 рік став найбільшим спадом в країнаї ЄС 

ВВП – 25%. 
4. Відбулося збільшення пенсійного віку. 
5. Відбувається зменшення населення.  
6. Залишається проблема «негромадян» та російської мови. 

До речі, ця проблематика настільки актуальна, що відстоюється 
однією з партія «За ПЧЕЛ» [121]. Фактично одноіменна проблема-
тика стосується України. 

У результаті політичної кризи у Латвії відбулись дострокові 
вибори парламенту у 2011 році, який обрав нового Президента. У 
парламент увійшли такі політичні сили, як «Центр згоди» – 31 ман-
дат; «Партія реформ Затлерса» – 22 мандати, «Єдність» – 20 
мандатів; «Національне об’єднання» – 14 мандатів і «Союз зелених 
і селян» – 13 мандатів [122]. (У 2011 році в Латвії діяло 57 партій, 
які об’єднували 25 тис. людей). Новим Президентом Латвії став 
один з найбагатших громадян, який не був помічений у радикально 
націоналістичних поглядах, колишній банкир. 

Для Латвії актуальним є мовне питання. Так, у 2012 році 
відбувся мовний референдум, який продемонструє наявність проб-
лематики та політичних сил, які ладні її реалізовувати. Резуль-
татами референдуму стало 74,8% проти статусу російської мови, як 
державної, і 24,8% – за [123]. Разом з тим, у великих містах від-
соток за статус російської мови значно вищий. 
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Відмінність від України полягає в тому, що остання випереджає 
в потужності олігархічних груп, які не впливають на партійно-
політичні процеси, а володіють ними. Ця криза продемонструвала, 
що виборець хитнувся в бік центриської сили «Партії реформ Зат-
лерса» і в правий фланг [124].  

Естонія 
Першим Президентом Естонії після її виходу з Радянського 

Союзу був Леннарт Мері (1992-2001). Л. Мері народився в сім’ї 
дипломата. Освіту (до 12 років) здобував у європейських закладах. 
Оволодів п’ятьма іноземними мовами. Коли в 1940 році сім’я 
повернулася до Естонії, то із зміною влади там була репресована і 
заслана до Сибіру.  

У 1950-х роках Леннарти повернулись із заслання до Естонії. 
Мері здобув гуманітарну освіту та працював в художньо-творчій 
сфері. Драматург у театрі, режисер на радіо, робив переклади та 
писав сценарії. Серед його здобутків були, як заборонені в СРСР 
твори, так і популярні. З 1963 року став членом Спілки письмен-
ників Естонії. У 1970 році отримав дозвіл на виїзд за кордон, після 
двадцятирічної заборони. У поїздках він познайомився з політика-
ми та естонською діаспорою. 

З 1988 року Л. Мері зацікавився політичною діяльністю, став 
членом Народного Фронту на хвилі екологічних протестів, які в 
Естонії перетікали в антирадянські. 

За його ініціативи було створено Інститут Естонії з метою роз-
витку міжнародних відносин із Заходом. Також він сприяв стажуван-
ню студентів за кордоном. Став членом Конгресу громадян Естонії та 
з 1992 року – членом Конституційної асамблеї. У 1990–1992 рр. зай-
мав посаду Міністра іноземних справ у міністерстві, яке сам створив. 
І безумовно, що першими кроками були міжнародні презентації 
Естонії. З 1992 року призначений Послом Естонії у Фінляндії. У 1992 
році був висунутий блоком «Батьківщина» на пост Президента Ес-
тонії. Волею долі став Президентом, оскільки в першому колі виборів 
не був обраний кандидат, а тому – другий раунд голосування відбувся 
на Державних зборах, де здобув 59 голосів із 101. Він був більшою 
мірою арбітром, аніж класичним політиком. 

Його змінив опонент, який на попередніх президентських ви-
борах балотувався і здобував вагому частку голосів, навіть більшу 
від переможця на всенародному, першому етапі голосування. 
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 Ним був А. Рюйтель – вихованець радянської номенклатури, 
але реальний творець незалежності своєї країни. 

Так, з 1977 року А. Рюйтель посідає кілька високих державних 
посад. Спочатку в політичній сфері, пізніше – у виконавчій та законо-
давчій владі. У 1983 році – Голова Президії Верховної Ради Естонії. 
Він відіграв важливу роль в підготовці та прийнятті Декларації про 
незалежність Естонії, яка стала основою для виходу із складу Ра-
дянського Союзу. Своєю політичною діяльністю здобув славуь, як 
захисник естонської незалежності в конфлікті з центральною москов-
ською владою. У 1990 році А. Рюйтель знову був обраний Головою 
Верховної Ради Естонії. Йому належить важлива роль у підготовці та 
прийнятті Декларації про незалежність Естонії, яка стала легітимною 
основою для виходу Республіки зі складу Радянського Союзу. Цього 
ж року за його ініціативою в Талліні була створена Рада Балтійських 
держав з боротьби за власну незалежність.  

Його президентство, багато в чому мало риси представ-
ницького характеру, але в його основі лежить слава, як націо-
нального виразника і борця за національну ідею.  

Томас у 1978 році став магістром психології в Пенсильван-
ському університеті. У 1980-х роках Ільвес працював журналістом на 
радіо «Вільна Європа»/ «Радіо Свобода». До Естонії приїхав після 
здобуття незалежності в 1991 році. У 1993 році був призначений Над-
звичайним і Повноважним Послом Естонії в США, Канаді та Мек-
сиці. У 1996 році призначений Міністром іноземних справ Естонії. 

Незабаром Ільвес був обраний Головою опозиційної Народ-
ної партії, яка сформувала передвиборчий союз з Народною пар-
тією поміркованих. Після парламентських виборів 1999 року 
Ільвес знову став Міністром закордонних справ. Він був палким 
прихильником вступу Естонії до Європейського Союзу, проводив 
переговори, які зрештою увінчались вступом в 2004 році. 

У 2002 році Ільвес склав повноваження лідера Народної пар-
тії поміркованих після поразки партії на муніципальних виборах. 

Із 2003 року Ільвес є членом європейського Парламенту [125].  
Як бачимо, лідер держави був партійним: у 2001–2002 рр. 

Голова Народної партії поміркованих, у 2002–2004 рр. – член 
Соціал-демократичної партії парламенту. А в 2006 році вийшов зі 
складу Соціал-демократичної партії у зв’язку з обранням його Пре-
зидентом Естонії. 
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Він був висунутий на посаду Президента Союзом правих сил і 
разом з цим, вийшов із Соціал-демократичної партії. За словами її 
голови – Ільвес, є Президентом усього народу, хоча механізм обрання 
реалізується шляхом голосування в парламенті. Із 345 голосів ним 
здобуто 174, що лише на 12 голосів більше ніж в його опонента. 

Слід зазначити, що обрання відбувалось у складних і запек-
лих умовах, коли тричі, жоден з кандидатів не отримав більшості у 
дві треті і згідно із Законом голосування проводилось не тільки 
парламентаріями, а й представники місцевих органів влади [126].  

Безумовно, що парламентське обрання президента є унікаль-
ним. З однієї сторони олігархізована еліта, наприклад, як в Україні, 
розглядала би такі вибори виключно, як цільові проплати підкуп і 
шантаж, знімаючи з порядку денного питання програми, агітації, 
переконання, компромісу. З іншого боку долю лідера держави 
може визначати не більшість, а саме дрібні фракції чи групи, які не 
мають загальнодержавного визнання, що надалі може стати при-
чиною політичних криз. 

52-річний Т. Ільвес відомий своїми радикальними поглядами 
на відносини з Росією і є першим з-поміж естонських президентів, 
котрий не володіє російською мовою. Він народився в Стокгольмі, 
а освіту здобув у США. Отже, новий Президент позбавлений будь-
яких радянських стереотипів, зв’язків і характеристик. 

У своїх виступах він часто звинувачував Росію, як недемо-
кратичну та тиранічну державу, що її вибори є нелегітимні, про-
понує виключити її з міжнародних установ [127]. Цим самим ство-
ривши лінію конфлікту, яка набула апогею в 2007 році з пере-
несенням пам’ятника «радянському солдату». Останнє, з належним 
оформленням і пропагандою могло не мати жодних наслідків, 
натомість виявило протестні сили та міжнародний конфлікт, відпо-
відні заяви російської влади, то що. Безумовно, таку позицію мож-
на інтерпретувати, як стійкість в поглядах, але насправді є кос-
ність, тим більше, що тягар було перекладено на Уряд та потен-
ційну загрозу [128].  

Одним з перших кроків Президента Естонії Т. Ільвеса став 
«круглий стіл» за участю представників інтелігенції та інте-
лектуальної еліти. Його мета полягала в обговоренні існуючих у 
країні проблем, тоді як «східна» політична традиція надавала пере-
вагу кулуарним переговорам і прийняттю вольового рішення.  
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 Однозначно, що більш зріле суспільство зобов’язує і вима-
гає більш зрілу еліту.  

Її цінність полягає в тому, на скільки вона здатна відобра-
жати прагнення людей. У багатьох випадках політична еліта бал-
тійських республік відрізняється солідарністю. Це не виключає 
запеклу конкурентну політичну боротьбу, але за ключовими нап-
рямками досягається консенсус.  

Позбавившись власного військового тягаря, Латвія, Литва та 
Естонія спираються на підтримку НАТО. Вони, за визначенням 
деяких ЗМІ, являють собою лінію фронту між Заходом і Сходом. 
Хоча Схід, у цьому контексті – не зовсім коректне визначення. 

Як уже зазначалося, вибір еліти балтійських країн був одно-
значно віддалений від усього радянського. Становлення неза-
лежності проходило з протистоянням радянській системі. Відбу-
лось визнання країни нащадком держави до радянської доби. 
Радянський період визнаний окупацією, відбулась заборона радян-
ської символіки, обмеження автоматичного громадянства для 
радянських мігрантів, тих хто приїхав до країни після 1940-х рр., 
ілюстрація та обов’язкове знання рідної мови для соціальної 
мобільності. Лідери цих держав тільки підтверджують дану тезу. 
Безумовно, що така позиція індивідуальності та незалежності 
інтерпретується певними політичними колами, як протистояння 
цих держав Російській Федерації. Остання намагається перебрати 
на себе місію патронування колишніх територій СРСР, виявляючи 
свої імперські амбіції. Такий патронат здебільшого репрезентуєть-
ся як захист прав російськомовного населення, що актуалізує для 
балтійських лідерів проблему уникнення внутрішніх національних 
конфліктів. Радянські мігранти на період розпаду СРСР у Латвії 
становили 40% населення, в Естонії – 30% і в Литві –10 % [129]. 

Парадоксально, але у сфері бізнесу ці країни мають глибокі 
зв’язки. Російський бізнес активно використовує прибалтійські фі-
нансові установи, вбачаючи в них гарантію захищеності. Щоправ-
да, виникають перманентні конфлікти на ґрунті захисту російської 
мови, російськомовного населення, історичних цінностей, в яких 
«великий сусід» використовує й економічні важелі. Зокрема після 
конфлікту з перенесення пам’ятника радянським воїнам в м. Тал-
лінні Російська Федерація обмежила імпорт консервів «шпрот». 
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Безумовно, це завдало зничних збитків прибалтійським виробникам, 
але не виключено, що в цьому бізнесі були капітали російських біз-
несменів. А основне, що такими заходами громадяни Російської Фе-
дерації втратили один із улюблених продуктів, а напередодні втра-
тили грузинське вино, а ще раніше, такими ж заходами власного 
Уряду й українське молоко. Такі заходи зачіпають інтереси громадян 
і виробників, але ніяк не Уряд. Постраждалі країни тільки активі-
зуються, що зрештою йде на користь їх економікам.  

Тому для політичної еліти та президентів прибалтійських 
держав зокрема й надалі характерною буде риса політичної стій-
кості у відстоюванні національних пріоритетів у дискусіях з най-
ближчими сусідами. Тут ідеться не лише про Російську Федерацію, 
а, безумовно, і про Республіку Польща та її місце в Євросоюзі.  

Спільним духом для прибалтійців, здається, став крилатий 
вислів одного із лідерів, який звучав так: «Ми будемо їсти мох на 
камінні, але ми побудуємо власну незалежність». Цей вислів по-
справжньому став крилатим лозунгом боротьби за незалежність. В 
очах виборців свобода переважала решту цінностей [130]. 

Естонія не завжди була ситою та забезпеченою. На початку 
1990 років було таке, що не працював громадський транспорт, зник-
ли продукти харчування, очікувалась загроза голоду та холоду, 
заробітна плата в еквіваленті становила 50 дол. США. У цей важкий 
час естонська політична еліта пішла не шляхом дотацій, карток і 
обіцянок пільг, а шляхом лібералізації. У 1993 році було зменшено 
оподаткування з фізичних і юридичних осіб. Ставка оподаткування 
була зменшена до 26%, а сьогодні – до 21% [131]. Тоді ж відбулася 
приватизація малих, середніх і великих підприємств. Щоправда, 
обмежувався доступ для російського капіталу. 

В Україні політична еліта початку 1990-х пішла шляхом 
самозбереження. Вона була нащадком радянської політичної сис-
теми. Для суспільства пропонувались пільги, які перетворилися на 
розгалужену мережу, але переважно таку, що обслуговувала 
верхівку. Щодо приватизації то обмежувався доступ і прозорість 
цього процесу. На цьому фоні виросли вітчизняні олігархи, які 
підкорили політичний олімп. Вони переважно не можуть бути 
прихильниками відкритої економіки та більше того, зберігаючи 
свої капітали за кордоном, не стали патріотами України. 
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Політичний клас України шукає комфорту за кордоном, тому 
умови проживання в Україні стають все гіршими. При цьому, для 
більшості громадян України сам виїзд за її межі обтяжений і лише 
4% бували за кордоном (за межами СНД). 

При цьому, українське суспільство слабо організоване, щоб 
контролювати та вимагати від влади ефективної роботи. 

Натомість, пригадується агітаційна кампанія за незалежність 
в Україні, коли однією з тез було те, що Україна є житницею, яка 
виробляє більше, і коли вона від’єднається все це матиме (спо-
живатиме) сама. Можна вважати, що саме в цих простих тезах 
закладений генокод політичної еліти і суспільної свідомості, які 
демонструють відмінність наших країн. 

Слід зазначити, що готуючи матеріали дослідження автори 
стикнулися з обмеженим інформаційним полем. Українські пере-
січні громадяни позбавлені належного інформування їх про сус-
пільно-політичне життя сусідніх держав. Спогади про прибал-
тійський регіон, як правило, з’являються з натяком на геополітичні 
дії, до яких дотична Україна. Російські ЗМІ частіше говорять про 
участь або неучасть у святкуванні 9 травня в м. Москві Дня 
перемоги прибалтійських лідерів. Це само по собі є проблемою 
формування інформаційної інфраструктури, спираючись на яку 
українське суспільство могло черпати досвід. 

Президенти балтійських країн відрізняються статусом. Прези-
денти парламентських республік не схожі на президентів пострадян-
ських держав, які переважно відігравали роль авторитарного 
«господаря» або «хазяїна». Президент парламентської держави – це 
щось на зразок визнаного арбітра нації, який вгадує її дух і тем-
перамент. При цьому, має бути тонка організація урядових установ. 
Тобто повноцінний парламентський контроль та адекватне гро-
мадянське суспільство під лупою ЗМІ. Так, на сьогодні країни Балтії 
мають не прямі вибори своїх президентів [132]. Разом з тим, сус-
пільство неоднозначно сприймає результати голосування, оскільки 
вони модифіковані через призму «парламентських кулуарів». 

Слід також зазначити, що спільні риси, які нами помічені, 
для лідерів та еліти регіону – це передусім націоорієнтованість, а 
по-друге – це консолідованість у стратегічних питаннях, по-третє – 
це значно швидше позбавлення від радянського „вантажу”. Разом з 
тим, при євроінтеграції та порівняно успішному розвитку еко-



                    РОЗДІЛ IV Загальне й особливе в процесі становлення держав... 

 
271 

номіки, ані суспільство, ані політична система не позбавлені від 
випробувань кризами та конфліктами. Сьогодні уповільнене еко-
номічне зростання, страх перед безробіттям, трудова еміграція 
супроводжується зростанням недовіри до національних інститутів 
влади в балтійському регіоні. 

Модернізація системи державного управління в Естонії роз-
почалася в 1990-х роках. Основою стали європейські принципи 
децентралізації та делегації влади на місця, а також надання 
окремих функцій державних органів приватному сектору.  

Структура органів державної влади в Естонії була встанов-
лена Конституцією країни, яка була прийнята в 1992 році. Основ-
ним законом держави встановлювався однопалатний парламент – 
Рійгікогу (Riigikogu), Кабінет Міністрів і Верховний Суд або 
Рійгікохус (Riigikohus), створювався інститут Президента Респуб-
ліки; місцевим органам державного самоврядування надавалася 
автономія від центру тощо. 

Законодавчою гілкою влади в Естонії є Рійгікогу, який скла-
дається зі 101 депутата. Вони обираються за пропорційною систе-
мою таємним, вільним, прямим голосуванням терміном на 4 роки. 
Згідно з параграфом 65 Конституції Естонії Рійкогу приймає резо-
люції та закони, оголошує референдуми, вибирає Президента Рес-
публіки, ратифікує або денонсує міжнародні договори, приймає 
бюджет тощо [133]. 

Виконавчою гілкою влади виступає уряд або Кабінет мініс-
трів. Він складається з 15 міністрів, включаючи одного без пор-
тфелю – Міністра з демографічних справ. Уряд очолює прем’єр-
міністр. Діяльність міністерств обслуговує Департамент держав-
ного аудиту (голову обирає парламент) й Державна канцелярія. 
Департамент державного аудиту відповідає за ефективне використ-
ання ресурсів, бюджету міністерствами тощо. До обов’язків Дер-
жавної канцелярії належить перевірка законності діяльності 
законодавчої та виконавчої влад, місцевих органів самоврядування, 
а також відповідність діяльності державних службовців загальним 
принципам управління [134].  

Законодавча гілка влади складається з Верховного суду 
(Рійгікохус), регіональних, державних, місцевих та адміністратив-
них судів. Верховний суд розглядає апеляції щодо регіональних 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 272 

рішень, а також, у випадках передбачених законом, може змінити 
чи виправити прийняте судове рішення. Згідно зі статтею 152, 
Верховний суд також має право визнати неконституційним будь-
який нормативно-правовий акт, якщо він не відповідає основним 
принципам чи духу Конституції. Регіональні – це суди другої 
інстанції, які розглядають апеляції. Вони розділяються на кри-
мінальні, цивільні й адміністративні. Державні, міські й адмі-
ністративні – суди першої інстанції. Державні й міські розглядають 
цивільні й кримінальні справи, адміністративні – постановляють 
рішення щодо дій інституцій виконавчої влади [135].  

Президент країни в основному виконує номінальні функції 
голови держави. Він обирається таємним голосуванням депутатами 
парламенту терміном на 5 років. Право на висунення мають лише 
ті кандидати, які отримали одну п’яту підтримки від усіх членів 
парламенту (близько 20 осіб). Той, хто набирає більшість, тобто 
дві треті голосів, обирається на посаду Президента. У разі, якщо 
жоден кандидат після трьох раундів голосування не отримує необ-
хідної підтримки, електоральна асамблея, яка складається з депу-
татів парламенту й членів органів місцевого самоврядування, оби-
рає президента з двох кандидатів, за яких було віддано найбільшу 
кількість голосів [136].  

Місцеве самоврядування в Естонії є досить децентралізова-
ним і практично не залежить від центру. Так, країна поділена на 15 
районів, які складаються з 241 об’єкта місцевого самоврядування 
(202 сільських і 39 міських муніципалітетів). В Естонії розроблена 
модель автономного однорівневого управління (запроваджена 
Актом щодо організації місцевого самоврядування, виданим у чер-
вні 1993 року). Модель полягає в тому, що функції муніципалітетів 
залишаються однаковими, не дивлячись на розмір і кількість насе-
лення на підпорядкованій території.  

Муніципалітети можуть утворити муніципальні райони й 
делегувати їм частину своїх повноважень. Це робиться в основ-
ному у великих містах з метою більшого задоволення потреб гро-
мадян. Крім цього, муніципалітети можуть залучити до своєї ро-
боти жителів у формі волонтерських асоціацій задля ширшої залу-
ченості естонців до функціонування місцевої громади.  

На місцеві муніципалітети покладені наступні функції: від-
повідальність за освіту в регіоні, за цивільні роботи, за стан надан-
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ня послуг ЖКХ, за дороги на підпорядкованій території, за ме-
дицину на початковому рівні (послуги «сімейного лікаря», меди-
чне страхування тощо). Громади залишаються фінансово залеж-
ними від центру: лише 20 з них можуть обходитися завдяки влас-
ним матеріальним ресурсам. Усі інші громади залежать від фінан-
сування «зверху». За Конституцією Естонії уряд має надавати 
матеріальну допомогу муніципалітетам на покриття їх діяльності, 
яка передбачена законом.  

Задля комунікації між різними районами створені Асоціації 
міст Естонських та муніципалітетів Естонії. Подібні утворення 
роблять можливою кооперацію різних регіонів країни й солідари-
зують їх під час переговорів з урядом [137].  

Легальні підстави функціонування системи державного управ-
ління країни виходять з Конституції Естонії та Актом Державної 
Служби від 1996 року, що був доповнений у 1998, 2000, 2001 рр. 
Відповідно до цих документів передбачено, що державними службов-
цями є працівники центральних і місцевих органів управління (мі-
ністри, радники, інспектори тощо). Діяльність окремих посадовців, 
зокрема дипломатів, міліції чи військових, окрім названих документів 
регулюється ще й специфічними професійними кодексами. Для всіх 
державних службовців обов’язковим є дотримання Кодексу етики 
державного службовця, що був прийнятий у 1999 році як додаток до 
існуючого Акту Державної Служби. Згаданий Кодекс був створений з 
метою зменшення проявів корупції серед чиновників і сприяння 
толерантному ставленню до громадян.  

Починаючи з 1990 року і до 1996 року, основною метою 
естонської адміністрації було створення основних структур дер-
жавного управління. Були розпочаті масштабні реформи: об’єдну-
вали міністерства, створювалися нові галузі роботи, приватизу-
валися інспекції та агенції. Надалі, коли підґрунтя системи управ-
ління було створено, необхідно було модернізувати системи, вра-
ховуючи основний курс держави й прикладу інших країн.  

У 1999 році була прийнята Концепція розвитку державного 
управління. Цей документ був складений з урахуванням думки 
експертів з усіх державних секторів. Концепція мала на меті під-
вищення продуктивності роботи державного сектору, ефективне 
використання бюджетних коштів, налагодження системи послуг 
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громадянам, децентралізацію і делегацію влади на нижчі рівні, а 
також приватному секторові й неурядовим організаціям тощо.  

У 2001 році Уряд представив Програму реформ державного 
управління, яка включала п’ять стратегічних кроків, які мають 
бути зроблені для модернізації галузі. Документ включав: чітке 
виокремлення функцій і сфер відповідальності між міністерствами 
та підпорядкованими структурами; орієнтацію адміністрації на 
комунікацію з громадянами; реформування бюджетного процесу – 
розвиток внутрішнього аудиту; гнучкість системи державного 
управління, її оперативність й ефективність; реформування органів 
місцевого самоврядування і регіональних інституцій. Усі подальші 
кроки, у тому числі й запровадження електронної системи управ-
ління, були спрямовані на досягнення названих принципів.  

На сьогодні в органах державного управління Естонії працює 
більше 18 тис. осіб. Вони задіяні на роботах у центральних і місцевих 
органах управління, адміністративних агенціях, радах, інспекціях 
тощо. Міністерства в основному визначають політику і несуть від-
повідальність за результати її виконання. Кожному міністерству під-
порядковуються певні інституції, які втілюють в життя політику, 
співпрацюючи з агенціями інших міністерств чи безпосередньо з 
громадянами. Так, у країні нараховується близько 33 рад чи інспекцій 
(в основному вони співпрацюють з міністерствами) і 283 агенції (про-
міжна ланка між громадянами і міністерством). 

Градація державної служби відбувається за наступним прин-
ципом: високопосадовці (Державний секретар, його заступники, 
директори, менеджери, начальники відділів й радники); державні 
службовці середньої ланки (аналітики, експерти, консультанти, 
спеціалісти в різних галузях тощо); молодші державні службовці 
(асистенти, клерки, спеціалісти тощо).  

Держпрацівники є достатньо молодими – більшість з них 
молодші 40 років й третина – молодші 30. Зберігається гендерна 
рівність – баланс представництва чоловіків і жінок на держслужбі. 
Важливо, що лише частина зі службовців мають вищу освіту [138]. 

Програми навчання державних службовців в Естонії не-
розривно пов’язані із законодавчими кроками, які були зроблені на 
шляху до інтеграції до ЄС. Акт про державну службу заклав засади 
політики найму та просування по службі, що базуються на заслугах, 
конкурсності та іспитах, регулярній оцінці державної служби тощо.  
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В Естонії існують 4 навчальних заклади, де викладаються 
програми з державного управління, зокрема: Тартуський універ-
ситет, Талліннський технічний університет, Талліннський уні-
верситет освітніх наук, Естонська школа бізнесу.  

В естонських програмах із державного управління є європей-
ський вимір. Усі зазначені заклади вищої освіти мають обов’язкові 
навчальні курси, зорієнтовані на вивчення європейського досвіду, 
серед яких курс європейської інтеграції [139]. Наприклад, в Тар-
туському університеті, де функціонує спеціалізований Європей-
ський коледж, існують предмети, пов’язані з історією створення 
ЄС, основними напрямками діяльності та законодавчими актами, 
співпрацею з країнами-членами, асоційованими членами, іншими 
організаціями та сусідніми країнами, як от Росією чи Україною. 

У 2009 році в Естонії більше 80% користувалися Інтернетом 
і більше 67% громадян мали персональний комп’ютер вдома. 91% 
домашніх комп’ютерів був підключений до мережі Інтернет. Всі 
естонські школи підключені до Всесвітньої мережі Internet й в 
країні наявні більше 1160 публічних точок доступу до мережі 
Інтернет [140]. Не говорячи вже про те, що безкоштовний зв’язок є 
на автобусних станціях, вокзалах, аеропортах, у кожному кафе і 
ресторані, а подекуди навіть в автобусах, що слідують на маршру-
тах між найбільшими містами.  

На сьогодні більше 80% населення отримали персональні 
ідентифікаційні карти (ІК) [141]. Вони обладнанні мікрочіпами, які 
містять індивідуальну інформацію естонця. Пристрій для зчитуван-
ня подібних карток підключається до будь-якого комп’ютера й 
коштує 2-3 євро.  

У 2002 році в рамках Програми розвитку ООН, зусиллями 
Фонду Сороса й Уряду країни була створена Академія електрон-
ного управління (е-управління). Постачальником технологічних 
послуг стала компанія Cisco, яка, до речі, вже кілька років працює 
в цій сфері в Україні.  

В Академії електронного управління на постійних засадах 
працює лише декілька осіб. Проте саме вони обслуговують спе-
ціалізовані програми, які були створені для користування дер-
жавними службовцями, систему е-уряду, бази даних тощо [142].  
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За допомогою загальної електронної системи комунікація 
міністерств з відомствами, громадян і бізнесових структур з вла-
дою не лише спростилась, а й практично позбавилася корупції. В 
ІК, яка є аналогом паспорту в Україні, зберігається персональний 
код власника. Код допомагає знайти й відкрити всю доступну 
інформацію щодо конкретної людини. Всі банківські, медичні, 
бібліотечні, проїзні, студентські картки, посвідчення водія чи інші 
можливі документи, прив’язані до ІК. 

Також значно спростилась система функціонування й офор-
млення бізнесових структур. Реєстрація відбувається доволі швид-
ко й кредит видається згідно з картковим балансом, який також 
можна прослідкувати через ІК. Всі документи, такі як податкові чи 
пенсійні декларації так само можна заповнити через Інтернет [143].  

Через електронну мережу естонці мають можливість контро-
лювати місцеву і центральну владу. Відповідно до закону вся 
інформація щодо діяльності органів державної влади має бути 
розміщена на офіційних сайтах структури. Крім цього, протоколи 
засідання будь-якого органу транслюються й зберігаються в он-
лайн режимі в мережі Інтернеті. Завдяки цьому в реальному режи-
мі можна слідкувати за основними подіями в залі засідань, за-
пам’ятовувати основні аргументи сторін, зберігати всю інфор-
мацію дослівно. Досьє на кожного чиновника також міститься на 
офіційній сторінці структури – фотографія, дані щодо його посади, 
освіти, доходів і контакти. При цьому, відповідно до законодавства 
службовець зобов’язаний дати вам відповідь на звернення, яке 
можна оформити прямо на сайті [144]. Якщо подібна відповідь не 
була надіслана, що легко прослідковується через уніфіковану 
систему електронної пошти – на чиновника накладається штраф. 

Урядові сесії відбуваються за подібною схемою. Існує елек-
тронна мережа документації, яка доступна службовцям певних посад. 
Шляхом електронної мережі засідань уряду доступ до всіх необхідних 
документів існує через мережу Інтернет, і лише один примірник 
постанови, у паперовому вигляді, підписується головуючим. Це дозво-
ляє уникнути бюрократичних процедур, які значно ускладнюють життя 
українським посадовцям, а ще більше суспільству.  

Зазначимо, що в 2009 році в Естонії вибори вперше про-
ходили і в режимі онлайн. Спочатку муніципальні, а потім – до 
Європарламенту. З 1,9 млн естонських виборців майже 105 тис. 
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проголосували в електронний спосіб. Деякі голосували віддалено – 
як от Президент Естонії Т. Ільвес, перебуваючи з візитом в Ма-
кедонії, віддав свій голос через Інтернет. В електронній мережі, на 
відміну від стандартної системи виборів, голосувати можна кілька 
разів протягом двох-трьох днів. Зараховується лише останній ре-
зультат голосування. Подібна система значно ускладнює вико-
ристання технологій виборчої інженерії (як от маніпуляцію кор-
донами, членами комісій тощо), фальсифікацію результатів голо-
сування тощо. Проте значно пришвидшує отримання офіційних 
результатів і достовірність даних.  

У контексті сказаного виникає питання про захист інфор-
мації. Чиновники мають доступ до бази даних з особистими кон-
тактами осіб. Оприлюднення подібної інформації несе за собою 
кримінальну відповідальність. Крім цього, легко прослідкувати по-
дібний витік даних шляхом системи контролю доступу до файлів. 
Також до багатьох систем є доступ лише для обмеженого кола 
людей. Паролі є персоналізованими й видаляються як тільки лю-
дину звільняють з роботи. Крім цього, Cisco зробило систему дос-
татньо захищеною для втручання ззовні й постійно проводить 
вдосконалення програм, моніторинг можливих вірусів й атак.  

Концепція е-управління не є новою в світі. Вона успішно 
застосовується в таких країнах як США, Німеччина, Канада, 
Франція, Італія. Проте Естонія, першою з усіх колишніх радян-
ських країн, зробила крок назустріч новим технологіям й успішно 
їх застосовує. Електронізувати країну було не так складно – голов-
ними були мета, основні завдання, стратегія й бажання. Фінансова 
підтримка була знайдена завдяки системі грантів й матеріальної 
допомоги. У перспективі розвитку е-управління Естонії є доступ і 
вміння 100% населення користуватися послугами Інтернет, зокре-
ма вигодами е-управління, налагодженням системи голосування 
через Інтернет, уніфікацією бюрократичної системи до вимог ЄС, 
контролем за дотриманням морально-етичних норм під час роботи 
службовців тощо.  

Естонія – держава, яка за роки незалежності майже досяг-
нула рівня розвинутих європейських країн. Членство в ЄС і НАТО 
не лише стимулювало керівництво країни до перегляду політики в 
соціальній, економічній та юридичній сферах, але й до модерніза-
ції системи державного управління. Подібні зміни означали тісні-
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шу, ефективнішу й оперативнішу співпрацю влади з громадянами. 
Використовуючи сучасні технології, Естонія створила подібну 
систему й рухається до забезпечення більш комфортної й ширшої 
комунікації суспільства з інститутами влади. 

Спільним для політичного життя країн Балтії є установка 
прозорості. Очевидними і публічними стають питання витрат і 
надбань як політиків так і партій. Показовим є справа про «чорну 
бухгалтерію» Партії Праці в Литві3, або скандал в Естонії про 
«приватні» витрати Президента (2013 р.). 

Реальна прозорість політичного життя – перший крок до 
лікування політичної системи в Україні, якій потрібно подолати 
тягар корупції, закритості економіки, збіднілого суспільства. 
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РОЗДІЛ V 
ІНСТИТУЦІЙНО-ІДЕОЛОГІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОЛІТИЧНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Після розпаду Соціалістичної співдружності на межі 1980-

1990 років країни ЦСЄ, як і решта посткомуністичних країн, стик-
нулися з проблемами так званого «потрійного переходу» – від авто-
ритарного політичного режиму до демократичного, від командно-
адміністративної до ринкової економіки, від держав, які були не-
залежними, але не суверенними (сателітами СРСР), до суверенних 
національних держав. Наслідком «потрійного переходу» стала 
велика кількість т.з. «суспільних розмежувань», коли високою була 
кількість як прихильників нововведень, так і їх противників. Зва-
жаючи на високий рівень заполітизованості цих суспільств, масові 
суспільно-політичні рухи могли створювати блокади реформам, які 
не відзначалися популярністю. Тому для забезпечення «потрійного 
переходу» необхідна була стратегія модернізації. Про складові цієї 
стратегії і йтиметься у цьому розділі.  

 
5.1. Консоціальна політика у сфері політичної інсти-

туціоналізації 
 
Роль консоціалізму у реалізації модернізаційного проекту 

у країнах ЦСЄ. Політичній модернізації у країнах ЦСЄ були під-
порядковані реформи політичних інститутів, які супроводжувалися 
насамперед правовою інституціоналізацією і запровадженням 
системи інститутів, характерних для повноцінних демократій та 
поступовою політичною інституціоналізацією – встановленням 
легітимних повноцінних правил гри. У країнах ЦСЄ ці процеси 
позначилися запровадженням парламентських республік, а у Поль-
щі – парламентської республіки з вираженим домінуванням 
Президента у системі вищих органів державної влади; запровад-
женням повноцінних виборів і політичного плюралізму. З огляду 
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на велику кількість соціальних і політичних розмежувань, які 
характерні для країн регіону, політична модернізація стала мож-
ливою завдяки реалізації так званої «консоціальної політики», 
спрямованої на їх нівелювання.  

В історичній практиці в основі консоціальної політики 
лежать консенсусні принципи врегулювання суспільно-політичних 
конфліктів (насамперед етнополітичних) за допомогою атерито-
ріальних методів – так званої «консоціації» або «консоціалізму». З 
часом основні принципи консоціалізму, обґрунтовані та деталі-
зовані у політичній науці А. Лейпгартом, почали застосовуватися 
для упередження політичних конфліктів у полісегментних суспіль-
ствах [1]. На практиці консоціалізм застосовувався у Нідерландах 
(відносини протестантської та католицької громади), Бельгії 
(фламандська та валлонська групи), Північній Ірландії.  

На сьогодні консоціальна демократія трактується політич-
ною наукою як «система акомодації та компромісу між елітами, в 
рамках якої глибоко розколоті держави могли зберегти політичну 
стабільність» (за А. Паппалардо) [2] і є мирним способом вироб-
лення політики, за допомогою якого існуючі всередині держави 
групи домовляються уникати явних конфліктів, які можуть виник-
нути з міжгрупової конкуренції та боротьби за владу, та досягати 
миру шляхом співпраці між політичними елітами. Вона має універ-
сальний характер – це стратегія врегулювання конфліктів у 
суспільствах розділених на основі мультикультуралізму, неза-
лежно від того чи цей поділ етнічний, релігійний, мовний, соці-
альний і т.ін. Отже, у межах політики консоціації справедлива 
акомодація досягається завдяки участі представників усіх груп в 
управлінні країною, автономії цих груп, пропорційному пред-
ставництву та наявності права вето у меншин.  

У сучасних умовах консоціальна політика застосовується (у тому 
числі й країнами ЦСЄ) у якості засобу досягнення імперативу 
політичної співпраці та компромісу усіх сегментів суспільства і сти-
мулу для такої співпраці. При втіленні консоціальної політики у полі-
тичну практику в країнах ЦСЄ можна виділити спільні найбільш ха-
рактерні її риси, які полягають в таких принципових нововведеннях: 

1. Консоціальна політика, як система до певної міри елітар-
на, реалізовується переважно політичним класом (особливо поміт-



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 290 

но це було на початку 1990-х років, коли країни ЦСЄ вдалися до 
так званої «шокової терапії» (у Польщі) та інших радикальних 
реформ, непопулярних у суспільстві; тоді як політична участь гро-
мадян виражалася через довіру/недовіру представникам політич-
ного класу. Рішення ж, які зачіпали представників різних суспіль-
них груп, могли прийматися без урахування або з мінімальним ура-
хуванням їх позиції, оскільки ці держави були державами з не-
працюючою громадською думкою. 

2. Прийняття політичних рішень нагадувало прийняття рі-
шень у сфері бізнесу за принципом так званої «поверхневої дипло-
матії» – рішення щодо зовнішньополітичних пріоритетів, внут-
рісистемних змін приймалися на найвищому рівні і з точки зору 
доцільності, хоча й під тиском «радикально налаштованої вулиці». 

3. У вищих органах державної влади країн ЦСЄ пропорційно 
були представлені усі «групи вето» - завдяки наявності виборчих сис-
тем, які уможливлювали доволі широке політичне представництво. 
Це дало можливість при виробленні політичних рішень відносно 
пропорційно враховувати інтереси кожної порівняно масової групи. 

4. Формування коаліційних урядів через високий рівень 
політичного плюралізму, що характерно для країн ЦСЄ, давало 
можливість забезпечувати їх високу легітимність, і тим самим 
підтримувало динамічну стабільність системи.  

5. Лідери різних за ідеологічною спрямованістю політичних 
партій демонстрували прагнення до акомодації у стратегічних пи-
таннях, а саме реалізації євроінтеграційної стратегії, модернізації 
економіки, розбудові демократичних політичних інститутів. 
Визнання такої мети спільною для всіх, що виділяє країни ЦСЄ, 
консолідувало політичну націю у кожній з цих країн, формувало 
почуття солідарності, що дозволяло політичному класу досягати 
політичного компромісу. 

6. Важливим елементом консоціалізму є приналежність однієї 
й тієї ж людини до двох або більше груп, між якими існують глибокі 
відмінності (у таких випадках лінії поділу накладаються одна на 
одну, оскільки індивід змушений захищати життєво важливі ін-
тереси однієї й іншої групи). Відтак, діючи відповідно до своїх 
власних інтересів, він прагнутиме до примирення обох конкуруючих 
груп; в країнах ЦСЄ бурхливе зростання кількості політичних партій 
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і громадських організацій сприяло артикуляції суспільних інтересів і 
поступовій політичній структуризації суспільств. 

7. Найважливішою умовою, яка робила можливою модер-
нізацію, було раціональне державне керівництво. І хоча на чолі 
держав ЦСЄ на початку 1990-х років опинилися донедавна 
дисиденти, які не мали елементарного досвіду управління країною 
(Л. Валєнса, В. Гавел, Р. Шустер), їх моральний авториет відіграв 
дисциплінуючу роль, а згодом у ході реалізації євроінтеграційної 
стратегії і розширення форм політичного контролю в країні 
сформувався новий політичний клас, ефективність якого під-
тверджується відносно високим рівнем довіри громадян (у серед-
ньому 23-28%). А успіх або провал певної політики визначався 
логікою вибору, який зробила політична еліта. 

8. Зрештою консоціальна модель як спосіб забезпечення полі-
тичної участі була піддана нормативній стандартизації через прий-
няття нових конституцій, хоча й телеологічних за своєю суттю (у 
країнах ЦСЄ цей процес був опосередкований прийняттям так званих 
«малих конституцій») і відповідних процесуальних законів, завдяки 
чому консоціальна модель виявилася придатною у будь-яких умовах, 
навіть коли вони ставали несприятливими (наприклад, період 
правління В. Мечіяра і авторитарний рецидив у Словаччині). Тобто це 
давало можливість блокувати радикально налаштовані мажоритарні 
групи в періоди загострення політичних розмежувань. 

У посткомуністичних країнах такі розмежування стосуються 
насамперед ставлення до зовнішньополітичних орієнтацій, типу 
політичного режиму, способів приватизації, транзиту послідов-
ності і характеру реформ, характеру конституціоналізму, пізніше в 
країнах ЦСЄ – умов вступу до ЄС, а після набуття членства в ЄС – 
способів адаптації в ЄС. Тому, для таких суспільств у якості най-
важливіших характеристик А. Лейпгарт виділяв політичну ста-
більність, яка б включала в себе такі поняття як підтримання систе-
ми, громадянський порядок, легітимність та ефективність – 
коаліційні уряди, пропорційність, як головний принцип політич-
ного представництва, розподілу посад в державі, взаємне вето або 
правило «співпадаючої більшості», що при остаточному прийнятті 
рішення передбачає не звичайну, а кваліфіковану більшість, яка 
давала б представникам меншості додаткові шанси на захист своїх 
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інтересів, високий ступінь автономності кожного сегмента в 
управлінні своїми внутрішніми справами.  

Водночас політичні еліти повинні мати достатній рівень свобо-
ди та незалежність від рядових членів організації для укладання угод і 
компромісів, які можуть не цілком схвалювати їх прихильники. 
Внаслідок цього консоціація, як практична модель, й стала можливою 
в країнах ЦСЄ завдяки наявності відповідальної політичної еліти.  

Політика консоціації можлива за наявності відповідної кон-
фігурації політичних інститутів, своєрідної «політичної матриці», 
яка б робила можливою її реалізацію. У країнах ЦСЄ відповідна 
«політична матриця» створювалася:  

 посередництвом змін у конституціях, зокрема створенням 
адекватної конфігурації політико-правових інститутів, прийняттям 
необхідних процесуальних законів, які забезпечили повноцінність за-
тверджених на конституційному рівні політико-правових процедур;  

 підтриманням доволі високого (хоча й не без коливань) 
рівня довіри до органів державної влади і глав держав (на рівні 
23-28%, що є нормою для сталих демократій; для порівняння в 
Україні рівень довіри до органів державної влади тримається на 
рівні 8-12%);  

 підтриманням високого рівня консолідації навколо страте-
гічних політичних пріоритетів, а саме: підтримка вектору суспіль-
но-політичних трансформацій (демократія і ринкова економіка), 
зовнішньополітичні орієнтації (євроатлантична інтеграція), які не 
були предметом політичного протистояння, оскільки політичні 
актори сперечалися переважно щодо тактичних кроків у реалізації 
цієї політики;  

 створення умов для розвитку релевантних форм політичної 
участі, завдяки чому також підтримувалася висока легітимність 
інструментів демократії (політичні вибори), правлячих партій і від-
повідно політичних рішень, відчуття особистої причетності гро-
мадян до реалізації державної політики;  

 завдяки реалізації євроатлантичного вектору в зовнішній 
політиці та згодом набуттям статусу «країн-неофітів» у країнах 
ЦСЄ реалізовувалася так звана «модель зовнішніх стимулів», зав-
дяки чому країни регіону отримали всебічну підтримку від ЄС при 
реалізації модернізаційних проектів. Останній факт створив пози-
тивне зовнішнє тло для реалізації консоціальної політики.  
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Зважаючи на те, що на початку демократичного транзиту у 
країнах ЦСЄ потрійний перехід призвів до конвульсивних змін, 
оскільки необхідні, але непопулярні економічні рішення в умовах 
демократії уповільнювали політичний поступ щодо цих країн, 
траєкторія модернізаційного процесу мала свої специфічні риси, а 
відтак у цих країнах розвивалися національні консоціальні прак-
тики. Власне термін «практика» запозичений політологами із 
соціології, який передбачає вибіркове застосування консенсусних 
принципів врегулювання політичних конфліктів, які за умови 
успішного збігу обставин здатні набути форм повноцінної кон-
соціальної політики.  

При формуванні належної конфігурації політико-владної мо-
делі, що підтверджувалося на конституційному рівні, в усіх кра-
їнах регіону з пострадянським (у термінах А. Медушевського) ти-
пом конституціоналізму проявився гострий конфлікт двох тен-
денцій: демократизації (як влада більшості) і ліберального консти-
туціоналізму (основним принципом якого є гарантія прав осо-
бистості) [3]. Оскільки абдикація (за Є. Вятром), як форма демо-
кратичного переходу, передбачала проведення непопулярних, на-
самперед, економічних реформ, у країнах ЦСЄ найбільшою по-
пулярністю користувалися демагогічні партії. Відповідно, високого 
розвитку набув феномен популізму – невиправданих обіцянок 
швидкого покращення ситуації в умовах відсутності реальної 
можливості здійснити це [4]. Це істотно уповільнило прийняття 
нових конституцій, наслідком чого стала тривала робота числе-
нних конституційних комісій, асамблей тощо. Водночас відкла-
дання у часі прийняття конституцій (у Польщі конституція була 
прийнята у 1997 році, в Угорщині – аж у 2011 році) дало мож-
ливість узгодити найважливіші конституційні положення, необхід-
ні для проведення консоціальної політики, а саме: перевагу було 
надано парламентській, а не президентській формі правління, хоча 
в ряді випадків президенти були наділені значними повноважен-
нями (Польща). Причина цього полягала переважно в побоюванні 
відновлення авторитарних режимів, що завжди спиралися на 
інститут сильної президентської влади. Проте у Польщі повно-
важення Президента не перевищують, а швидше поступаються 
повноваженням Президента в класичній змішаній (парламентсько-
президентській) системі. До того ж позитивну роль у розв’язанні 
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внутрівладних криз відіграє практика «раціоналізованого парла-
ментаризму», за якої ступінь впливу парламенту залежить від рівня 
його структурованості. У випадку його низької структурованості, 
ситуації «розділеного правління» роль Президента при прийнятті 
політичних рішень посилюється, що дає можливість відносно 
динамічно проводити реформи. 

Також слід звернути увагу на роль персони глави держави у 
підтриманні суспільної рівноваги. Так, у країнах ЦСЄ за усієї від-
мінності інституційних основ президентської влади, президенти 
відіграли вирішальну роль у збереженні політичної стабільності, 
виконавши роль надпартійного арбітра, що було викликане 
кризовою ситуацією. Це сприяло появі харизматичних лідерів на 
посаді Президента, зокрема Л. Валенси у Польщі, В. Гавела у 
Чехословаччині і відіграло важливу консолідуючу роль на початку 
реформ (1990 роки).  

Водночас у країнах ЦСЄ прийняття демократичних консти-
туцій співпало з процесом пошуку національної ідентичності. Це 
призвело до посилення ксенофобії та націоналізму, що спричинило 
появу великої кількості праворадикальних партій і громадських 
об’єднань, які водночас, будучи суб’єктами політичного процесу, ста-
вали «групами вето», здатними заблокувати реформи. Тому роз-
ширення політичної участі і стимулювання її конвенційних форм 
через спрощення процедури реєстрації політичних партій, громад-
ських об’єднань, диференціація громадських об’єднань і виокрем-
лення на рівні закону «суспільно корисних громадських організацій», 
стимулювання таких форм політичної участі як подання петицій, 
адекватна реакція урядів на масові акції протесту, розв’язання внутрі-
владних конфліктів до їх переростання у суспільно-політичні кризи 
сприяло мінімізації радикальних настроїв у суспільствах та вирі-
шенню усіх конфліктів законним способом.  

Водночас обтяжливою тенденцією для країн ЦСЄ став той 
факт, що створення нових політичних інститутів часто виперед-
жало соціальну реальність. Інститути провокували зміну реаль-
ності, зокрема, парламенти утворились раніше ніж партії, котрі 
повинні були в них працювати; виборчі системи не задовольняли 
інтереси усіх політичних акторів; чиновники часто були недосяж-
ними для виборців, оскільки форми політичної відповідальності не 
давали бажаних для виборців форм впливу на політиків тощо. 



                    РОЗДІЛ V Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів...  

 
295 

Тому для мобілізації своїх прихильників партії вдавалися до 
популістських лозунгів та обіцянок, що часто штучно відволікало 
виборців і відповідно партійних функціонерів від вирішення на-
гальних проблем. Водночас, щоб триматися у політичному 
просторі партії повинні були шукати консенсус з принципових пи-
тань перехідного періоду, демонструючи результативність діяль-
ності. Виникав «парламентський гармидер» [5], що не сприяв 
стабільній конституційній роботі. Це добре видно при вивченні 
процесу прийняття конституцій у різних країнах, який поєднував у 
собі і конфліктність, і пошук консенсусу. Зрештою, спроби одно-
часно поєднати різнорідні задачі розвитку політичної системи, 
ринкової економіки та забезпечення прав і свобод громадян 
призвели до створення телеологічних (орієнтовних) за своїм ха-
рактером конституцій. І хоча конституції країн ЦСЄ отримали 
схвальну оцінку Венеціанської комісії, Ради Європи, Європала-
менту, слід мати на увазі той факт, що критерієм їх оцінки була не 
стільки адекватність реальним процесам у регіоні, скільки відпо-
відність ідеальному типу, існуючому в дискусіях a priori. Тому 
завданням правлячих політичних еліт країн ЦСЄ з їх телеоло-
гічним конституціоналізмом було переведення конституційних 
положень у практичну площину.  

Аналізуючи модернізаційні процеси в країнах ЦСЄ, немож-
ливо не брати до уваги факт проведення люстрації, яка, на наш 
погляд, стала одним з вирішальних факторів оновлення якісного 
складу політичного класу, що, з одного боку, підвищило рівень 
дилетантизму в політиці, з іншого – зіграло вирішальну роль в 
процесах політичної інституціоналізації та імплементації нових 
механізмів прийняття політичних рішень. 

Люстрація, незважаючи на те, що часом набувала рис «ди-
кої» і проявлялася у формі комунофобії (у Польщі та Чехії), приз-
вела до того, що в політичний клас були інкорпоровані особи, які 
раніше професійно не займалися політикою і нерідко були неком-
петентними у сфері своєї нової діяльності. Внаслідок цього рівень 
професіоналізму управлінської еліти в країнах ЦСЄ суттєво зни-
зився, що відіграло негативну роль при проведенні реформ. 
Водночас до влади прийшли політики, яких не обтяжував шлейф 
комуністичного досвіду ведення політики. Тобто екскорпорація з 
політичного класу представників комуністичної номенклатури 
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спричинила оновлення методів його функціонування, механізмів і 
стилістики прийняття політичних рішень. 

Спільною рисою політики посткомуністичних країн є зрос-
таючий (часто – вирішальний) вплив фінансово-промислових груп 
(олігополій) в якості політичних акторів, які до кінця 1990-х - 
початку 2000-х років стали інкорпоруватися у політичний клас на 
постійній основі. Країни ЦСЄ не є виключенням з цього правила, 
хоча рівень впливу фінансових об'єднань був і залишається значно 
нижчим, ніж в Росії чи Україні, і ці структури не стали провідними 
акторами сучасної політики саме через моделі приватизації, які 
реалізовувалися цими країнами. Так, відмова від ваучерної при-
ватизації дала можливість уникнути олігархізації економіки.  

Переломним моментом у процесах політичної трансформації 
в країнах ЦСЄ стали «установчі» вибори, які відбулися у 1989-90 
рр. Уперше доступ до владних ресурсів отримали люди не лише, 
які нелояльно ставилися до влади, а й відкрито з нею боролися. 
Спочатку ці групи були малочисельні, але їх роль у подальшому 
розвитку країн ЦСЄ була визначальною. Зміни у принципах 
формування еліти, зокрема перехід до відкритих виборів на 
конкурентній основі, істотно змінив структуру правлячої еліти. 
Держава втратила контроль над формуванням еліти. Саме в цей 
період став повноцінним такий канал формування еліти як вибори. 

Нові політичні сили, які прийшли до влади, і, за посеред-
ництва яких створювалися нові конституції, розробляючи можливі 
моделі організації влади для своїх країн, виходили з необхідності 
недопущення концентрації влади у руках одного політичного 
лідера. Тому при виборі моделей організації влади країни регіону 
передбачили формування сильних парламентів, які б сприяли кон-
солідації влади урядів. В результаті у цих країнах, за виключенням 
Польщі, утвердилися яскраво виражені парламентські республіки, 
де парламенти мають конституційну перевагу перед виконавчою 
владою [6]. У Польщі та Чехії існують двопалатні парламенти, де 
верхньою палатою парламентів є Сенати, які обираються прямими 
безпосередніми виборами. Як відомо, і Чехія, і Польща, є країнами 
унітарними. Тому повноваження верхніх палат парламентів значно 
вужчі, ніж нижніх. Так, у Польщі розпуск нижньої палати 
парламента – Сейму – одночасно означає розпуск верхньої палати. 
У Чехії верхня палата парламенту не розпускається, кожні два роки 
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третина її членів переобирається. Відповідно, лише у період, коли 
нижня палата розпущена, сенат має право приймати укази, які 
мають силу законів. У руках парламентів, а у Польщі та Чехії – 
нижніх палат парламентів, зосереджена законодавча, контрольна 
та установча функції. Відносно верхніх палат, то на практиці 
вони відіграють роль додаткового «фільтра», який покращує 
якість законів.  

У всіх країнах ЦСЄ введені посади президента. Зрозуміло, 
що реальні прерогативи президента визначаються способом його 
обрання, об’ємом конституційних повноважень, стилем керів-
ництва, політичним авторитетом тощо. Президенти усіх країн ЦСЄ 
мають виключно функції глав держав. Центром виконавчої влади в 
країнах ЦСЄ є уряди. На ролі урядів особливо наголошено у кон-
ституціях Чехії, де уряд є головним та Польщі, де уряд є вищим 
органом виконавчої влади.  

У всіх країнах регіону передбачена парламентська процедура 
призначення уряду. Формально право представлення глави уряду 
належить президентам, хоча його затвердження, як і персональний 
склад уряду залежить від рішення парламентських фракцій 
(клубів). Лише у Польщі передбачено конструктивний вотум недо-
віри: у разі висловлення вотуму недовіри уряду, депутати Сейму 
мають право запропонувати власну кандидатуру прем’єра або кон-
кретних міністрів, що створює умови для консолідації пар-
ламентських клубів.  

Конституції країн регіону передбачають політичну відпо-
відальність уряду перед парламентом. Останній може висловити 
вотум недовіри уряду, або ж уряд може звернутися до парламенту 
з проханням висловлення довіри. На практиці роль, які відіграють 
прем’єри в Угорщині, Польщі, Чехії та Словаччині близька до ролі 
канцлерів в Німеччині та Австрії, де обов’язковою умовою 
ефективного функціонування системи – заміщення постів керів-
ника партії та глави уряду. Крім того, особливістю країн ЦСЄ є 
широке право законодавчої ініціативи, де суб’єктами можуть бути 
як уряди, так і парламенти чи президенти. Хоча на практиці у 
країнах регіону значна частина законопроектів готується пар-
ламентами. Наприклад, у Польщі у середньому 44% прийнятих 
законів підготовані парламентарями. 
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Польща. Першочерговими кроками Польщі у напрямі пере-
ходу до етапу безпосередньої демократизації став демонтаж соціа-
лістичної системи і створення нових владних структур. Як під-
мічено З.Бжезінським, саме посередництвом політичних інститутів 
досягається стабілізація політичного режиму на початкових етапах 
реформування, а також політична консолідація і стійке економічне 
зростання на наступних [7]. З прийняттям у квітні 1989 року 
«Квітневих новел» і у грудні – «Грудневих» було запроваджено 
нову владну модель, яка грунтувалася на принципах поділу влади 
на законодавчу, виконавчу та судову. Крім того, було скасовано ст. 3 
Конституції щодо «керівної ролі ПОРП». Законодавчу владу в 
Польщі уособлював двопалатний парламент – Сейм та Сенат, вико-
навча влада була дуалістичною – з Головою Ради Міністрів та 
Президентом (обирався Сеймом) на чолі, судову владу здійснювали 
суди загальної юрисдикції; функції конституційної юрисдикції 
покладалися на Конституційний Трибунал. Крім того, було моди-
фіковано виборчу систему і посилено гарантії незалежності судових 
органів, чим закладено основи для розвитку повноцінної гілки влади.  

Зазначимо, що питання про заснування поста Президента і 
його роль в системі державної влади постало ще в процесі розроб-
ки проекту нової Конституції восени 1989 року. З прийняттям 
поправки від 7 квітня 1989 року в Польщі було відновлено посаду 
Президента Республіки. Проте з дня заснування цей пост приз-
начався генералу Ярузельському і «сприймався не інакше як певна 
гарантія влади комуністів» [8]. Закріплення інституту прези-
дентства було своєрідною контрпропозицією на переговорах за 
Круглим столом у 1989 років, яка мала за мету «розбавити» вису-
нуті «Солідарністю» вимоги. Таким чином, характер взаємовідно-
син владних структур та принципи їх формування на початку 1990-
х років були повністю підпорядковані результатам домовленостей 
за «Круглим столом». Однак реформи початку 1990-х років 
загальмувалися і були частково відкладені через протистояння 
політичних акторів у питаннях розмежування повноважень влад-
них інституцій. Відтак у Польщі в 1989-1990 роках склалася спе-
цифічна модель політичної системи з одночасно сильним і пар-
ламентом і президентом. Подібний дуалізм влади призвів до того, 
що обидві сторони суспільного конфлікту змушені були постійно 
укладати компроміси та угоди. Паралельно із запровадженням 
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демократичних принципів формування влади було зроблено спро-
бу змінити й принципи вертикального розмежування владних 
повноважень між урядовими адміністраціями та органами місцевої 
влади, відродити органи місцевого самоврядування, змінити фун-
кції силових структур і т.ін.  

У Польщі швидко збільшувалась кількість партій, серед яких 
виділялись Демократичний союз (Т. Мазовецький), його союзник – 
Ліберально-демократичний конгрес (Я. Білецький), ліва Польська 
селянська партія, Конфедерація незалежної Польщі (Л. Мо-
чульський), партія правої орієнтації.  

Неочікувана перемога лідера опозиції Л. Валєнси на пре-
зидентських виборах 1990 року, який у другому турі виборів отри-
мав 74% голосів, суттєво змінила розстановку сил у владних струк-
турах, призвівши до нових парламентських виборів і формування 
уряду з представників колишньої опозиції. «Влада забила гол у 
свої ворота», - так прокоментував результати виборів новообраний 
президент [9]. Тобто наявна у Польщі початку 1990-х років модель 
президентсько-парламентської республіки є наслідком своєрідного 
парадоксу (суть його в тому, що влада, намагаючись зменшити 
роль опозиційних сил в уряді, після неочікуваних результатів вибо-
рів сама виявилася в ролі опозиції, а за рахунок введення системи 
«раціоналізованого парламентаризму» отримала незначний вплив 
на прийняття політичних рішень), що сприяло стабілізації політич-
ної обстановки в країні у наступні роки. 

Враховуючи той факт, що парламент Польщі 1991-1993 років 
був надзвичайно строкатим (29 партій, причому найбільшу кількість 
голосів – лише 12,32% здобула Демократична унія) він був не-
структурованим, а відтак малоефективним. Президент мав змогу 
легко використовувати свою владу по відношенню до парламенту, 
застосувавши право вето або реалізувавши своє повноваження щодо 
формування уряду чи навіть розпустивши парламент. Саме так і вчи-
нив Президент Польщі Л. Валєнса восени 1993 року після кількох 
спроб парламенту сформувати уряд і фактично став, за висловлюван-
ням В. Осятинського, «винахідником агресивного президентства» [10]. 

Подальша ситуація у Польщі характеризувалася зростанням 
протиріч всередині «Солідарності», яка свого часу була символом 
революції і якій довіряла більша частина населення і боротьбою 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 300 

між парламентом та главою держави за зміцнення інституту пре-
зидентства. Пропорційна система виборів, яка була застосована 
Польщею вже у 1990 року передбачала коаліційний принцип фор-
мування уряду. Характерною проблемою Польщі цього періоду 
була проблема неефективності урядів. Прем’єри змінювалися 
кожні півроку (протягом кількох років на посаді прем’єр-міністра 
побували Т. Мазовецький, Я. Білецький, Я. Ольшевський, Х. Су-
хоцька). Характеризуючи цю ситуацію один з польських часописів 
зазначив, що спільним у них було одне – дисидентське минуле і 
відсутність адміністративного досвіду.  

Щодо економічних реформ, то на початку 1990-х років вони 
відбувалися зі значними потугами. Польща успадкували від соціа-
лістичної системи спотворену інфраструктуру економіки, що про-
являлася в надто великій частці державного сектору, нерівномірно-
му розвитку виробничих галузей: суттєвому переважанні важкої 
промисловості, функціонування якої залежало від постачання 
сировини та устаткування з СРСР; недостатньому розвитку сфери 
товарів загального вжитку та послуг. До того ж ситуація усклад-
нювалася зовнішнім боргом у 47 млрд дол. США [11]. Економіка 
характеризувалася слабким розвитком експорту, відсутністю іно-
земних капіталовкладень і виробничих зв’язків із зовнішнім рин-
ком. Після розмороження цін урядом М. Раковського у 1989 році у 
Польщі виникла гіперінфляція (1500% за півроку [12]), що приз-
вело до різкого падіння рівня життя і масового безробіття. У цій 
ситуації уряд Т. Мазовецького фактично отримав карт-бланш на 
проведення радикальних економічних реформ. 

План Бальцеровича – «шокової терапії» спрямовувався 
насамперед на стабілізацію економіки [13]. Стабілізація зводилася: 
по-перше, до лібералізації цін (перехід до ринкового принципу 
ціноутворення); по-друге, до скорочення дефіциту державного 
бюджету внаслідок реформи податкової системи; по-третє, до 
перегляду грошової політики, утриманні більш-менш стабільного 
курсу злотого [14]. Завдяки жорстким обмеженням, що містилися в 
стабілізаційних програмах, збільшилася загальна ефективність 
економічної сфери за рахунок банкрутства неефективних під-
приємств, підвищилася конкурентоспроможність. У результаті 
застосування «шокового методу» Польща першою з-поміж країн 
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ЦСЄ у 1992 році подолала спад виробництва, перейшовши до 
економічного зростання.  

Проте глибока політична криза спричинили перемогу лівих 
сил на дострокових парламентських виборах 1993 року. Вибори 
проводилися у відповідності з новим виборчим законом на основі 
пропорційного представництва до Сейму та загальнонаціонального 
списку до Сенату. Однак перемога лівих сил, навіть досить від-
носна (20,5% мандатів здобув СДЛС [15]), хоча й спричинила упо-
вільнення модернізаційного процесу, не призвела до кардинальної 
переорієнтації внутрішньої та зовнішньої політики. 

За цих умов з кожним роком зростала роль парламенту, де 
зібралися інтелектуали антикомуністичного руху – А. Міхнік, К. 
Модзелевський, З. Найдер, Б. Геремек. Їм належить заслуга 
створення «сеймократії» – домінування парламенту у владних 
органах. Завдяки структуруванню нового Сейму, обраного на 
основі пропорційної системи виборів із застосуванням високого 
обмежувального бар’єру, до складу парламенту потрапило лише 
вісім політичних блоків, позиції Президента Валенси на момент 
президентських виборів 1995 року були суттєво підірвані. Валенса 
став виглядати вузьколобим консерватором, який діє за вказівкою 
Костьолу, а його суперник О. Кваснєвський набув іміджу «захід-
ника» з широким кругозором». Зрештою А. Кваснєвський отримав 
51,72%, Л. Валєнса – 48,28%. 

І хоча А. Кваснєвський був лідером посткомуністичного 
СДЛС, його перемога не означала продовження «оксамитової 
реставрації» у Польщі. У цей період саме Сейм взяв на себе роль 
такого собі «запобіжника», постійно нагадуючи соціалістам про їх 
комуністичне минуле, а сприятлива зовнішньополітична кон’юн-
ктура, яка позначилася особливим сприянням з боку ЄС, залу-
ченням груп інтересів до формування політичних рішень, підви-
щенням дієздатності громадянського суспільства сприяли докорін-
ній зміні поглядів спадкоємців колишньої ПОРП.  

Основою економічної політики лівоцентристського коаліцій-
ного уряду стала середньострокова програма «Стратегія для Польщі» 
(План Колодко), прийнята у червні 1994 року й розрахована на 1994-
97 роки. Серед пріоритетів польської внутрішньої політики нази-
вались: швидке економічне зростання, системна і макроекономічна 
стабілізація, а також підвищення рівня життя. У програму ввійшло 10 
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ключових підпрограм, які поєднували глибокий аналіз ситуації, що 
склалася, визначення мети, засобів її досягнення та можливі пе-
решкоди на цьому шляху, а також критерії її виконання. 

Однак біднішу частину суспільства не вдовольняла ситуація, 
за якої під час перебування при владі лівих сил майнове 
розшарування збільшилось. СДЛС почала підкреслювати, що є 
центристською партією, яка орієнтується перш за все на середній 
клас. Це викликало все більші непорозуміння всередині СДЛС. 
«Солідарність» навпаки засвоїла уроки поразки, успішно консо-
лідувала навколо себе правих. У середині 1996 року біля 30 партій, 
що вийшли із «Солідарності», об’єдналися в блок «Виборча акція 
«Солідарність» (АВС). Після цього співвідношення політичних сил 
різко змінилось: ліві та праві мали відносно рівні сили і підтримку 
в суспільстві. Це означало, що у кінці 1990-х років у Польщі в 
основному були оформлені основні партійно-політичні спектри: 
правий блок склали «Унія Вольності» та АВС; лівий блок – «Союз 
демократичних лівих сил».  

Ще однією важливою подією для Польщі в умовах правління 
лівих сил стало прийняття нової конституції. У квітні 1997 року 
Національні збори прийняли першу Конституцію третьої Речі Пос-
политої. Вона, за вимогою правих, була затверджена референ-
думом, що відбувся 25 травня («за» проголосували 53,5% виборців 
при явці 43% громадян). 

На виборах 1997 року до парламенту потрапило 8 з 22 партій і 
блоків, які балотувалися. Унаслідок укладання коаліційної угоди АВС 
та Унії Вольності був сформований право-ліберальний уряд на чолі з 
Є. Бузеком. Л. Бальцерович зайняв посади віце-прем’єра та міністра 
фінансів. Саме до заслуг цього уряду відносять чотири важливі для 
сучасної Польщі реформи – адміністративна (під назвою «Європа 
регіонів»), пенсійна, охорони здоров’я та системи освіти.  

Треті президентські вибори у Польщі, що відбулися восени 
2000 року підтвердили європейський вибір поляків, які проголо-
сували за апологета євроінтеграції А. Кваснєвського, який прово-
див кампанію під гаслом «Польща – дім для всіх», набравши 55%.  

Наслідком корупційних скандалів початку 2000-х років і 
непослідовної євроінтеграційної політики стала перемога лівих сил 
на парламентських виборах 2001 року СДЛС на чолі з Л. Міллером 
(більше 40%). Коаліційний уряд, сформований СДЛС, Союзом 
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праці та Польською селянською партією на чолі з Л. Міллером по 
суті й привів Польщу до ЄС. Однак на фоні ніби то економічного 
успіху польська політична сцена зазнала зростання популізму зав-
дяки проходженню до парламенту маловідомих, але радикальних 
партій – «Самооборона» (10%) та Ліги польських родин (7%). Тим-
часом як донедавна правлячі – АВС та Союз Свободи – до 
парламенту не потрапили.  

Угорщина. Характерною рисою угорських реформ є те, що 
економічні зміни, які розпочалися після «оксамитової революції» 
були логічним продовженням реформ, започаткованих урядом 
Я. Кадара [16]. Ініціатором змін стала Угорська соціалістична 
партія (УСП), яка виокремилася у 1989 році з правлячої Угорської 
соціалістичної робітничої партії і об’єднала у своїх лавах соціал-
демократичні прореформаторські сили. УСП, прийнявши програм-
ну заяву, в якій окреслила стратегію побудови демократичного 
соціалізму із соціально орієнтованим ринком, багатопартійною 
системою, розвитком різних форм власності, створила передумови 
для утвердження соціал-демократичної моделі розвитку в країні. 
Але розпад СРСР унеможливив органічний перехід, оскільки у цей 
період радикалізувалися праві партії і маятник в Угорщині різко 
колихнувся праворуч і реформи очолили інші сили. 

Причиною для їх радикалізації стала суспільно-політична 
криза, яка стала наслідком протиріч суспільного розвитку, які не 
визнавалися керівництвом Угорщини. У своєму дослідженні 
А. Пшеворськи Угорщину відніс до режиму, «заснованому на мов-
чазному обміні матеріального процвітання в обмін на пасивну 
покору» [17]. Саме такі режими найбільш вразливі перед економіч-
ними кризами. Водночас лібералізація соціалістичного режиму 
створила умови для активізації опозиційних сил, насамперед у 
середовищі інтелігенції і студентства. З середини 1980-х років 
почали створюватися чисельні опозиційні спілки і об’єднання, які 
зрештою оформилися у дві основні опозиційні течії – націонал-
консервативний (Угорський демократичний форум, який під-
порядковувався Вітчизняному народному фронту, очолюваному 
І. Пожгаї, Незалежна партія дрібних господарів, Християнсько-демо-
кратична народна партія) і прозахідно-ліберальний (на основі най-
більшого ліберального крила згодом утворилися найвпливовіші угор-
ські партії – Спілка вільних демократів і Спілка молодих демократів). 
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23 жовтня 1989 року була проголошена Угорська республіка, 
голова парламенту – М. Сюреш – тимчасово став виконувати 
обов’язки президента. На референдумі було прийнято рішення про 
обрання президента парламентом (пропозиція СВД). Не чекаючи 
парламентських виборів, нова влада почала реформи. 

Весною 1990 року в країні відбулися перші вільні вибори, які 
пройшли під лозунгами агресивної антикомуністичної пропаганди 
як з боку партій право-консервативного, націоналістичного спря-
мування, так і з боку партій ліберального спрямування. Слід наго-
лосити, що на момент парламентських виборів в Угорщині вже 
було зареєстровано більше 50 партій. Що важливо вже перші ж 
вибори проводилися на змішаній основі із застосуванням чотири-
відсоткового бар’єру. До парламенту потрапило лише шість партій 
(блоків) – УДФ, СВД, НПДСГ, УСП, СМД та ХДНП. Оскільки 
жодна з партій не отримала абсолютної більшості, в коаліції з 
Незалежною партією дрібних власників і Народною партією хрис-
тиянських демократів УДФ сформував коаліційний уряд на чолі з 
Й. Анталлом. Уклавши угоду зі Спілкою вільних демократів, у 
якості компромісу СВД було запропоновано висунення зі своїх ря-
дів президента країни, яким став А. Гьонц. 

Хід революційних за своєю суттю перетворень в Угорщині 
мав специфічні для країн ЦСЄ риси, які полягали в наступному: в 
Угорщині, яка мала багаторічний досвід реформ, процес пере-
творень відбувався поступово шляхом створення суспільних інсти-
тутів, які вирізнялися високим рівнем легітимності; ініціаторами 
перетворень в Угорщині виступали насамперед правляча Угорська 
Соціалістична партія, що не спричиняло жорсткої внутріполітичної 
кризи, яка у решті країнах розгорталася у боротьбі за владу; 
трансформаційні процеси в Угорщині у громадян асоціювалися з 
відродженням демократичної системи, яка існувала у міжвоєнний 
період, тому реформаторські сили одразу отримали кредит довіри 
у громадян і мали досить високу підтримку реформ на їх почат-
ковому етапі. Таким чином зі зміною влади в Угорщині «рево-
люція - еволюція» була завершена. 

Наступні після «оксамитової революції» роки характери-
зуються боротьбою між опозицією і правлячою коаліцією і бороть-
бою в самій правлячій коаліції, де Й. Тордьян, лідер НПДГ зайняв 
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абсолютно непримиренну позицію щодо можливих компромісів з 
лівими партіями, головною з яких була УСП на чолі з Д. Хорном, 
людиною, яка не поступалася в популярності самому Президенту 
А. Гьонцу (СВД). У решті решт у 1992 році і НПДГ, і УДФ роз-
кололися. Парламентські скандали, що супроводжували розкол, і 
взаємні звинувачення призвели до того, що вже в кінці цього року 
громадська думка схилилася на бік соціал-демократів, які успішно 
консолідувались з лібералами [18].  

Особливість угорської ситуації в тому, що на початку 1990-х 
років відбулася небачена активізація неурядових організацій. Пояс-
нюючи цей феномен, угорські вчені посилаються на вплив інститу-
ційних чинників: по-перше, громадянське суспільство Угорщини 
розвивалося на основі громадських організацій, створених автори-
тарним політичним режимом і лише наприкінці 1980-х років почали 
виникати масові рухи за демократію. По-друге, громадянське суспіль-
ство, яке формується, суттєво детерміноване правовим та фінансовим 
забезпеченням для його функціонування. По-третє, модель грома-
дянського суспільства безпосередньо пов’язана з конституційними 
моделями організації політичної влади [19]. Очевидно, що ступінь 
демократичності конституційних моделей уможливлює існування 
певних форм самоорганізації суспільства і відповідно обумовлює 
впливовість інститутів громадянського суспільства.  

У травні 1994 року на чергових парламентських виборах УСП 
отримала 54% голосів, СВД – 18%. Це була відповідь виборців на 
проявлену правими некомпетентність у вирішенні основних соціаль-
но-економічних питань. Нова коаліція назвала себе соціал-лібераль-
ною. У програмі, оприлюдненій напередодні приходу до влади, уряд 
підкреслив, що буде продовжувати перетворення з метою модер-
нізації суспільства й економіки, але в дусі «соціально чутливої» дер-
жави. Наступні роки продемонстрували парадоксальним чином ус-
піхи лівих у вирішенні багатьох болючих проблем, і водночас швидке 
падіння їхнього рейтингу серед виборців. Очевидно, що скорочення 
зовнішнього боргу й т. ін. не справило враження на громадян на фоні 
зростання цін, корупції, злочинності. 

Вже через рік коаліції довелось стикнутись з такою ж кри-
тикою, що лунала в бік їхніх попередників. Опозиція звинуватила 
уряд у подальшому зниженні рівня життя громадян, скороченні на-
роджуваності, «латиноамериканізації» освіти та культури. 
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Зовнішня критика загострила суперечності між партнерами по 
коаліції. Очевидною стала ситуація, при якій вільні демократи 
брали на себе підготовку політичних рішень, але намагались пе-
рекласти всю відповідальність на соціалістів. 

Болючою політично-правовою проблемою знову стало пи-
тання про «закон помсти», як називали люстрацію (Закон Зетені-
Такача 1992 року). Ще в грудні 1994 року Конституційний суд виніс 
рішення, що цей закон порушив два конституційні принципи. По-
перше, це право на інформаційне самовизначення індивідів (право 
знати, що про них написано в документах; у той же час інші особи 
не можуть мати інформацію про приватну особу; публічна цікавість 
буде виправдана тільки, якщо особа має намір зайняти публічну 
посаду). По-друге, це право на публічний доступ до інформації, що 
має публічну значущість (отже, збереження секретних документів   
перебуває у протиріччі з ідеєю правової держави). Таким чином, 
парламент створив ситуацію неконституційності.  

Остаточне рішення виглядало так: «біографічний контроль» 
мали проходити вищі посадовці, судді, журналісти (як особи, що 
формують суспільну думку, хоча не мають публічної влади). Право 
на захист приватної інформації поширювалося на юридичних осіб 
(у тому числі на політичні партії).  

Поразка УСП на парламентських виборах 1998 року була 
несподіванкою. Перемога дісталася реформованому СМД – УГП 
(Союз молодих демократів – Угорська громадянська партія) на 
чолі з В. Орбаном. Орбан отримав імідж компетентного політика, 
який керувався розумом, а не емоціями у визначенні подальшого 
шляху для країни. До коаліції СМД – УГП увійшли УДФ і НПДГ, 
які вивели уроки з діяльності попередньої лівої коаліції зайняли 
центристську помірковану позицію щодо подальшого реформу-
вання країни.  

Угорщина повторила негативний досвід Польщі, де певний час 
надмірну політичну роль відігравав Костьол. Також надмірну увагу 
В. Орбан проявив до «хворобливого» питання про долю зарубіжних 
угорців. За його ініціативою парламент прийняв закон про пільги та 
привілеї етнічним угорцям, що проживають в сусідніх країнах. Вони 
отримали рівні з громадянами Угорщини права в галузі культури та 
освіти, у тому числі значні стипендії, безкоштовну медичну допомогу, 
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пільгові транспортні тарифи, право на працю в Угорщині протягом 3 
місяців на рік. Закон вступив у силу з 1 січня 2002 року та викликав 
бурю невдоволення в сусідніх країнах, перш за все в Румунії, що 
подала скаргу в Раду Європи та ЄС. Ще більше нарікань викликала 
заява В. Орбана про необхідність відміни декретів Е. Бенеша про 
висилку зі Східної Європи етнічних німців. Всі ці заходи поясню-
вались бажанням прем’єра напередодні виборів отримати голоси 
націоналістів, прибічників ідеї «Великої Угорщини», а самому 
посісти місце нового «батька нації». Однак у реальності він втратив 
підтримку більшості громадян, що ясно виявили волю до безконф-
ліктних відносин із сусідами.  

Показово, що вже на початку 90-х років в Угорщині оста-
точно склалися три основні політичні течії, представників яких 
умовно називають лівими, правими та центристами. При цьому 
«орієнтація» окремих партій усього за кілька років змінилась дуже 
характерним чином: праві стали центристами, центристи тяжіли до 
лівизни. До «керманичів» нової Угорщини перш за все треба 
віднести центристські або ліберальні партії (УДФ, СВД). УДФ, 
лідером та ідеологом якого був Й. Анталл, за фахом історик, висту-
пив під гаслом пошуків «третього шляху», що може уберегти угор-
ців від жахів і комунізму, і капіталізму.  

Слід зазначити, що в Угорщині, як ні в жодній з країн ЦСЄ, 
спалахнули прояви націоналізму, ксенофобії. Перша правляча коа-
ліція також схилялася до спроб «покарати» колишніх комуністів. 
Однак невдовзі сама УДФ не витримала випробування владою, 
поступово узурпуючи владні повноваження, відбираючи керів-
ників за принципом політичної лояльності, а не професіоналізму. 
Типова для ЦСЄ боротьба між прем’єром та президентом в 
Угорщині швидко призвела до перетворення СВД з союзника на 
головного супротивника УДФ. Після цього вільні демократи, вже 
як провідна опозиційна партія, почали пошук союзників і 
поступово «зміщувались» вліво. Протягом кількох років СВД знач-
но посилив свій вплив на політичне життя Угорщини як завдяки 
обранню А. Гьонца президентом, так і через перемогу на виборах у 
місцеві органи влади в більшості міст, у тому числі і у Будапешті.  

Потужними політичними силами Угорщини стали Союз 
молодих демократів (ФІДЕС) та Угорська соціалістична партія – 
сили лівоцентристського спрямування. Ще одна партія, сфор-
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мована у 1990 році - СМД (Союз молодих демократів). Його ліде-
рами стали В. Орбан, М. Хорасті та Л. Райко-молодший (син                 
Л. Райко, лідера угорських націоналістів, несправедливо звину-
ваченого в шпіонажі та страченого в 1949 році). За два роки 
СМД здобув найбільшу в країні популярність завдяки проде-
монстрованій новим поколінням угорських політиків високій 
компетентності, раціональності, некорумпованості. СМД пока-
зово дистанціювався від «культурної боротьби», розв’язаної 
урядом, підкреслено зосереджуючись на вирішенні конкретних 
соціально-економічних проблем. 

УСП, у минулому партія комуністична, яка на виборах 1990 
року отримала менше 9% голосів виборців, невдовзі, насамперед 
завдяки популярності її лідера – Д. Хорна, не тільки здобула славу 
єдиної в Угорщині послідовно лівої партії, а й повернула прихиль-
ність виборців, переживши тяжкий період непорозумінь та зви-
нувачень в тиску на профспілки та вільну пресу Угорщини. Завдяки 
продуманій політиці та політичному досвіду (високій організова-
ності своїх структур, ефективним каналам комунікації, механізмам 
та засобам впливу), а також «завдяки» некомпетентності правлячої 
коаліції, УСП повернулась до влади вже в травні 1994 року, от-
римавши 54% голосів на парламентських виборах. 

Соціал-демократична партія Угорщини (СДПУ) (лідер – 
А. Петрашович) відродилась ще у січні 1989 року, тобто ще до 
революції, яка змінила обличчя регіону. Наприкінці року були 
створені також Незалежна соціал-демократична партія (НСДП) та 
Соціал-демократична народна партія (СДНП). Розпорошення сил 
соціал-демократів заважало їм пробитись в парламент.  

Проблеми партійного будівництва в Угорщині у 1990-х 
роках можна поділити на три групи. До першої групи належать 
проблеми, що пов’язані з боротьбою між правлячою правоцентрис-
тською коаліцією та лівою опозицією, які можна вважати найбільш 
природними для кожної демократичної країни. До другої – 
проблеми боротьби всередині кожної партії, що пов’язані з почат-
ковим періодом становлення партії як такої, як структурної оди-
ниці в політиці. До третьої – проблеми, що створила боротьба в 
рамках самої правлячої коаліції. Процес державотворення впливав 
на хід цієї боротьби, але й вона теж вплинула на становлення но-
вих політичних структур у посткомуністичній Угорщині. 



                    РОЗДІЛ V Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів...  

 
309 

Зрозуміло, що боротьба за владу А. Гьонца та Й. Анталла 
розхитувала як правлячу коаліцію, так і всю структуру державного 
управління, роблячи ефективність праці уряду та команди прези-
дента значно нижчою, ніж сподівались міжнародні спостерігачі. 
Але було б помилкою вважати, що вони несуть особисту відпо-
відальність за ситуацію, що склалася. Ця боротьба була «запро-
грамована» ходом посткомуністичного реформування; свідченням 
цього була схожа ситуація в кожній країні регіону.  

Отже, перша правляча коаліція забезпечила розвиток і укріп-
лення демократичних інституцій на всіх рівнях влади, однак зро-
била й усі типові для перших посткомуністичних урядів помилки – 
відсутність професіоналізму, авторитарні прояви, популістські 
гасла – надмірні та нереалістичні. До цього додались об’єктивні 
економічні труднощі перехідного періоду, супроводжувані поси-
ленням соціального тиску і відповідно напруги. Разом з тим необ-
хідно підкреслити, що Угорщина в порівнянні із сусідніми кра-
їнами, у добу революцій продемонструвала більшу політичну ста-
більність, що пояснюється перш за все намаганням правлячої 
коаліції зберегти консенсус провідних парламентських партій. Тож 
кризові явища хоча і супроводжували політичне життя першої 
половини 90-х рр., але були тут менш масштабними та гострими 
ніж будь-де. Це дозволяє говорити, що в Угорщині за кілька років 
сформувалась діюча система демократичних інститутів. 

Чехословацький варіант переходу, який також іменується як 
«оксамитова революція», відрізняється від польського і угорського 
більшою участю «вулиці», гостротою протистояння. Невдоволе-
ння, що накопичувалось десятиріччями, вилилось з особливою си-
лою після відходу з поста генерального секретаря ЦК КПЧ одного 
з найавторитетніших лідерів соціалістичної ЦСЄ Г. Гусака. 
М. Якеш, який змінив його у 1987 році, жорстко придушував самі 
наміри перетворень, тому соціальний вибух січня 1989 року був 
жорстко придушений. Але вже в листопаді друга хвиля демон-
страцій змела режим без особливого протистояння, проте М. Якеш 
і 13 членів Політбюро КПЧ були змушені подати у відставку. 
Створений 19 листопада Громадянський Форум на чолі з В. Гаве-
лом ініціював формування коаліційного уряду (очолив М. Чалфа – 
донедавна функціонер КПЧ). Заключними акордами революції 
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стали президентські (грудень 1989 року) і парламентські (червень 
1990 року) вибори, які закріпили перемогу правих.  

Специфіка Чехії, яка набула статусу незалежної держави 
внаслідок «оксамитового розлучення» у 1993 році в тому, що вона 
є радше «подвійним виключенням з правил» демократичного тран-
зиту на постсоціалістичному просторі. Тут правоцентристський 
блок міцно утримував владні позиції, а ще мав місце винятковий 
приклад довгострокової успішної співпраці між Президентом і 
Прем’єр-міністром – В. Гавелом і В. Клаусом. Багато дослідників 
називають Чехію майже «ідеальною лабораторією» посткому-
ністичної трансформації [20].  

В якості альтернативи «реальному соціалізму» чехи і слова-
ки від початку трансформації бачили західну ліберально-демо-
кратичну модель у «чистому вигляді» без нашарування націо-
нальних стереотипів [21]. На відміну від решти країн регіону Чехія 
не зазнала такого катастрофічного економічного спаду, оскільки 
традиційно мала вищий рівень промислового розвитку. Це спри-
чинило зміну соціальної структури чехословацького суспільства: 
зросла зайнятість населення, змінилося співвідношення праців-
ників промисловості та аграрного сектору на користь перших, 
зросла кількість службовців та інтелігенції тощо. Також це суттєво 
нівелювало регіональні розбіжності між Чехією та Словаччиною.  

Особливістю чехословацького варіанту демократизації є ши-
роке залучення громадських організацій до реалізації модерні-
заційного проекту. Після миттєвого краху соціалістичної системи в 
Чехословаччині утворився своєрідний правлячий вакуум, але це 
сприяло повному оновленню політичного класу. Цьому сприяла й 
переконлива перемога на перших незалежних парламентських ви-
борах у 1990 році Громадянського форуму, який об’єднував майже 
усі антикомуністичні сили країни (квотування мандатів, на відміну 
від Польщі та Угорщини, не застосовувалося). Відбувалася своє-
рідна законодавча дискримінація колишніх співробітників апарату 
компартії та держави, яким в результаті запровадження процедури 
люстрації було заборонено займати посади в органах державної 
влади. Також витіснення представників старої еліти з влади від-
булося завдяки запровадженню парламентської республіки, коли 
партія-переможець – Громадянський форум – змогла повністю 
сформувати виконавчу вертикаль влади.  
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Таким чином, нетривалий «романтичний» період державного 
будівництва позначився у Чехословаччині активністю елементів гро-
мадянського суспільства, що уможливило доволі швидке набуття ним 
інституціоналізованого характеру. Проте «основним джерелом фор-
мування нової політичної еліти стала, – за висновком Ю. Щербакової, – 
«революційна вулиця», тобто ті робітники, службовці, представники 
творчої інтелігенції, консолідуючим принципом яких було заперечення 
попереднього режиму і несприйняття попередніх лідерів країни. 
Відсутність у них досвіду політичної та державної діяльності у тих 
умовах розглядалося як плюс, а не мінус» [22]. Цим пояснюється при-
хід у велику політику В. Гавела – драматурга, дисидента і політв’язня. 
Місія «морального лідера» [23], як визначив її для себе Гавел, пе-
ретворювала його на з’єднувальну ланку між державою, главою якої 
він став 29 грудня 1989 року, та народжуваним громадянським сус-
пільством. Така позиція президента, за висновками більшості дослід-
ників, виявилася продуктивною для нації, сприяла її консолідації.  

Проте вже на початку 1990-х років Громадянський форум 
став гальмувати формування нових політичних акторів і самороз-
витку інститутів громадянського суспільства. У цей період почався 
закономірний процес саморозпаду Громадянського форуму і при-
родній процес формування ліберального, центристського та соціал-
демократичного напрямку та вимальовуватися обриси повноцінної 
багатопартійної системи.  

Першим випробуванням для народжуваної партійної системи 
стали парламентські вибори до нижньої палати в Чехії, які відбу-
лися у травні 1992 року. Перемогу на виборах здобув право-лібе-
ральний блок – Громадянсько-демократична партія (ОДС) та хрис-
тиянські демократи, з якими ОДС згодом об’єдналася. Засновник 
та лідер ОДС В.Клаус обійняв посаду Прем’єр-міністра. Другою 
партією в парламенті стали комуністи, які набрали 14% голосів 
виборців. Вибори в Словаччині принесли прямопротилежні 
результати: більше 37% голосів на них набрали націонал-популіс-
ти – Рух за демократичну Словаччину на чолі з В. Меч’яром.  

Протиріччя між суб’єктами Чехо-Словацької Федерації після 
виборів знайшли політико-інституційний вихід: Чехія та Словач-
чина отримали уряди з майже діаметрально протилежними погля-
дами як на економічну політику, так і на загальну стратегію 
розвитку республік. Однак рішення еліт про ліквідацію Чехосло-
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ваччини без відповідного схвалення на всенародному референдумі, 
хоча й не викликало бурхливих протестів, зрештою поглибило по-
літичне відчуження. 

Своєрідний «парадокс єднання» продемонструвала Чехія 
після дострокових парламентських виборів 1998 року. На виборах 
перемогу одержала ЧСДП (соціал-демократична партія), але 
отриманих 32% голосів було недостатньо для того, щоб самостійно 
сформувати уряд. При цьому вміло побудована виборча кампанія 
та харизма В. Клауса принесли його партії 27,7% голосів. Таким 
чином, лідер ОДС знову опинився в парламенті. Проте соціал-де-
мократи не змогли домовитися з дрібнішими партіями про ство-
рення правлячої коаліції: Унія свободи, а потім і Народна партія 
відкинули можливість співпраці через ідеологічні міркування.  

У результаті було знайдено оригінальний компроміс: два го-
ловних суперники ЧССД та ОСД, примирення між якими здавало-
ся неможливим, уклали так званий «опозиційний договір». ОДС як 
основна опозиційна партія погодилася на створення соціал-де-
мократами уряду меншості в обмін на ключові пости в парламенті. 
Крім того, було досягнуто домовленості не ставити питання про 
довіру кабінету міністрів до закінчення терміну його повноважень. 
При цьому обидві партії брали на себе зобов’язання не вступати в 
коаліції з іншими політичними силами і консультуватися одна з 
одною щодо найважливіших питань державної політики [24]. 
Соціал-демократам було передано усю повноту виконавчої влади, 
а громадянським демократам – законодавчої. 

Підписання «опозиційного договору» мало двоякі наслідки 
на перебіг політичних процесів і було неоднозначно сприйнято 
електоратом, як однієї, так і іншої політичної сили. Багато ви-
борців, які підтримали на виборах одну з «великих» партій, від-
чули себе обманутими, які у цьому договорі вбачали своєрідний 
договір про розподіл сфер впливу. Водночас «опозиційний дого-
вір» позбавив країну від серйозних політичних потрясінь. Часто ці 
дві партії виступали єдиним фронтом з питань, пов’язаних з по-
дальшим перерозподілом влади, питання про перерозподіл ви-
борчих округів, обмеження повноважень президента Чехії тощо.  

Підписання такої угоди призвело до суттєвого звуження 
транспарентності при прийнятті політичних рішень. Зрештою 
наслідком такої «кулуарної політики» стало нарощення опозицій-
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них настроїв у суспільстві. У цей час у Чехії ряд громадських дія-
чів утворили об’єднання «Імпульс – 99», покликане стимулювати 
діяльність інститутів громадянського суспільства та сприяти лікві-
дації «опозиційного договору». На кінець 1999 року політична 
активність громадян в Чехії досягла рівня, близького до періоду 
«оксамитової революції». У Празі та інших містах країни відбу-
лися мітинги під лозунгом «Дякуємо, йдіть!». Їх учасники вимага-
ли відставки Прем’єр-міністра М. Земана, голови палати депутатів 
В. Клауса та всього керівництва ЧССД та ОСД.  

На парламентських виборах 2000 року ГДП знову обійшла за 
популярністю ЧСДП. Праві – «Коаліція чотирьох» (Союз свободи, 
ХДП, ГДА, Демократичний союз) – створили опозицію, що здобу-
ла більшість сенаторських крісел. У січні 2000 року Палата депу-
татів за ініціативою ЧСДП та ГДП проголосувала за внесення змін 
у конституцію країни. Прерогативи президента були скорочені. Це 
стало можливо завдяки координованим діям двох партій, що 
поглиблювалась з 1998 до 2002 року, забезпечивши стабільність 
всієї політичної системи. 

У червні 2002 року на парламентських виборах ЧСДП 
отримала третину голосів та створила коаліцію з правим Союзом 
свободи й центристською ХДП, що дало можливість розраховувати 
на 101 з 200 мандатів парламенту. ГДП отримала 24% голосів та 
залишилась в опозиції. Показово й те, що авторитет комуністів у Чехії 
продовжував зростати. На парламентських виборах 2004 року КПЧМ 
здобула 18% голосів, що було найвищим результатом для чеської 
компартії за весь посткомуністичний період. Своєю чергою, це 
спричинило активну протидію противників комуністів. У Чехії дедалі 
активніше наростала «комуністофобія», що дестабілізувало політичну 
ситуацію. Також для Чехії була характерна відсутність активної 
політики щодо захисту прав людини (порівняно з іншими країнами 
регіону ЦСЄ): це один з найбільших парадоксів її демократичного 
транзиту, адже В. Гавел уособлював зразкового східноєвропейського 
ліберала. З приводу відходу Гавела від політики один з його радників 
Й. Пеге заявив: «Той факт, що ми зможемо обійтись без пана Гавела 
буде означати, що ми стали стабільною демократією». 

На сьогодні у Чехії остаточно склався баланс двох сил: право-
центристів та соціал-демократів. Вона більше, ніж сусідні країни, 
наблизилась до формування двопартійної системи, визнаної най-
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кращою для розвинутих демократичних держав. У той же час Чехія, 
як і інші країни, не уникнула протистояння «президент – парламент» і 
невдалих спроб президента укріпити свою владу.  

Для Словаччини етап демократизації позначився нерівномірним 
стрибкоподібним рухом між демократією та авторитаризмом. Пер-
шим президентом країни став М. Ковач (лідер Руху за демократичну 
Словаччину), обраний парламентською більшістю у 1993 році, а 
Прем’єр-міністром – В. Меч’яр. Незважаючи на їх приналежність до 
однієї партії, у Словаччині розпочалась жорстока боротьба за владу. 
Уряд намагався зменшити повноваження президента; президент не 
приділяв уваги, а подекуди й придушував діяльність опозиційних по-
літичних партій і громадянських організацій.  

Процес декомунізації в Словаччині майже не відбувався, 
оскільки колишні комуністи залишились при владі й користували-
сь певною популярністю серед населення. Люстрація у класичному 
центрально-східноєвропейському варіанті не була проведена. 
Обмежилися лише порушенням кількох кримінальних справ проти 
колишнього Міністра внутрішніх справ Ф. Кінцля, генсека КПЧ 
М. Якеша, керівника профспілок К. Хофмана, офіцера розвідки 
П. Минарика, які зрештою закінчилися нічим.  

Однак політичні свободи за В. Меч’яра зазнали серйозних 
утисків. Передусім це стосувалося прав національних меншин: 
найбільших утисків зазнали словацькі угорці, які становлять 12% 
усього населення. Внаслідок цього курс на євроінтеграцію фак-
тично було зірвано, погіршилися умови співпраці в межах Ви-
шеградської групи.  

У березні 1994 року В.Меч’яр тимчасово відійшов від влади, 
не отримавши вотум довіри Словацької національної ради при звіті 
уряду. Однак на позачергових парламентських виборах партія В. 
Меч’яра РДС (Рух за демократичну Словаччину) і Селянська пар-
тія, здобули перемогу, набравши 35% голосів. І хоча до пар-
ламенту також увійшли лівий блок «Загальний вибір» (СПЛД, 
Соціал-демократична партія Словаччини, Партія зелених, Рух 
аграрників), Угорська коаліція (Угорський християнсько-демо-
кратичний рух, рух «Співіснування», Угорська громадянська пар-
тія) та Християнсько-демократичний рух, що отримали по 10% 
голосів; Демократичний союз; Об’єднання робітників Словаччини 
(ОРС); Словацька національна партія, уряд очолив В. Меч’яр, який 
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проводив реакційну політику і щодо опозиції, і щодо ЗМІ, що 
спричинило відкат країни у попередній авторитарний стан і відкла-
дення у часі питань європейської та євроатлантичної інтеграції.  

У 1998 році на парламентських виборах РДС – партія 
Меч’яра здобула 27% голосів, більше ніж будь-яка інша партія, але 
в порівнянні з попередніми виборами він втратив біля чверті ко-
лишнього електорату. Партії, що перебували в опозиції до В. 
Меч’яра – СДК, СПЛД, Християнсько-демократичний рух, Угор-
ська коаліція, Партія громадянської згоди отримали 57% голосів, 
що становило 2/3 депутатських мандатів, які й сформували уряд.  

Новим главою уряду став М. Дзуринда (Християнсько-де-
мократичний рух), а країна перейшла до всенародних виборів прези-
дента. Зрештою президентом країни у 1999 році став донедавна мер 
м. Кошице Р. Шустер, який отримав 57% голосів. Це посилило по-
зиції парламентської більшості, а країна відновила курс на євро-
пейську інтеграцію та вступ до НАТО. Було вдосконалено положення 
конституції, які стосувалися прав людини, обмеження депутатського 
імунітету, посилення незалежності судів та розширення компетенції 
Конституційного суду, скорочення повноважень президента до 5 
років – запроваджено інститут омбудсмена.  

Парламентські вибори 2002 року змінили розстановку полі-
тичних сил. До парламенту увійшло 7 партій та блоків. Вперше за 
постсоціалістичний період у парламент потрапили комуністи. Показово 
й те, що хоча партія Меч’яра – РДС, яка отримала лише 19,5% голосів 
при явці 70% виборців (36 депутатських мандатів з 150), у парламенті 
була у меншості, саме Меч’яру як людині, яка дійсно здатна бути 
політичним менеджером було запропоновано сформувати уряд. Однак 
прагнення прискорити євроінтеграційний процес змусив парламентські 
партії відмовитися від цієї ідеї. Зрештою посаду Прем’єра зберіг 
М. Дзуринда, під керівництвом якого Словаччина поступово почала 
долати відстань між ЄС.  

Отже, представлений огляд процесів демократизації у 
країнах Вишеградської групи засвідчує, що хоча різний рівень 
розвитку суспільно-політичних рухів спричинив різний рівень 
участі суспільства у власне «оксамитових революціях», залучення 
громадських ініціатив і розширення каналів впливу у наступні 
роки дали можливість набути ознак демократій і Польщі та Угор-
щині, і Чехії та Словаччині. У першому випадку розширення сфери 
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громадського впливу та інституціоналізація найбільш важливих 
атрибутів демократії – демократичних виборів і парламентського 
принципу формування уряду, була визначена самою логікою 
розвитку суспільства. Тобто «оксамитові революції» у цих країнах 
були типовими народно-демократичними революціями. У другому 
випадку «оксамитові революції» були своєрідною реакцією на зов-
нішні зміни. Чехословаччина, подібно Україні, «впала у демо-
кратію». Тому тут має місце цивілізований відхід від автократії. 
Звісно, що найбільш помітну консолідуючу роль у чехословацькій 
моделі демократичного транзиту відіграв В. Гавел. Водночас оче-
видно й те, що вживлення демократичних практик стало можливим 
завдяки меншому рівню стагнаційності системи, що пояснюється 
відповідно нижчим рівнем легітимності попереднього режиму, 
навіть незважаючи на тривалі навколокоаліційні баталії у Чехії і 
авторитаризм В. Меч’яра у Словаччині. “Рецидиви авторитаризму” 
не завадили Чехії і Словаччині, разом з Польщею, Угорщиною та 
іншими країнами набути членства в ЄС і НАТО. 

Окремої уваги заслуговує факт стабільності структури пар-
ламентів, що на перший погляд здається парадоксальним, оскільки 
країни регіону не уникнули дострокових парламентських виборів. 
Проте парламентарі демонстрували постійність у своїх політичних 
уподобаннях, що не розмивало уподобання виборців (для України 
однією з головних причин нестабільності парламенту є внутрі-
парламентські міграції) і дає підстави відносити парламенти країн 
ЦСЄ до розряду «стабільних».  

 

Кількість міжпартійних депутатських переходів (КМДП) у 
парламентах країн Вишеградської групи, 1990-2010 рр. [25] 

Країна КМДП 
1-2 

КМДП 
2-3 

КМДП 
3-4 

КМДП 
4-5 

КМДП 
5-6 

КМДП 
6-7 

Разом 

Польща 14 4 50 3 27 - 98 
Словаччина 4 5 0 3 7 4 23 
Угорщина 6 11 12 3 0 - 32 
Чехія 5 6 1 0 0 25 37 

  
Водночас характерною рисою суспільного життя в країнах 

ЦСЄ став фактор деполітизації та індивідуалізації протесту: тобто у 
разі незгоди з політикою правлячого класу мав місце індивідуалізо-
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ваний неполітичний протест, коли громадяни навчилися обходити 
владу, не сплачувати податки, ухилятися від виконання своїх гро-
мадських обов’язків. Так, у Польщі близько 40% опитаних заявили, 
що вони не підкоряються владі [26]. Серед причин непокори най-
більше – 31,6% опитаних відзначили погану якість управління.  

Тобто протягом 1990-х – 2000-х років у країнах ЦСЄ спос-
терігалися перепади політичних симпатій та настроїв. Після почат-
кового ентузіазму щодо демократії та ринкових перетворень прий-
шля реакція, яка спричинила повернення до влади колишніх 
комуністів, які на той час у більшості країн ЦСЄ зайняли соціал-
демократичні позиції. Але це призводило не до відкату цих країн у 
колишній авторитарний стан, а до коригування курсу реформ і усу-
нення допущених помилок. 

 
5.2. ЄС як фактор модернізаційного процесу в країнах ЦСЄ  
 
Стосовно досліджуваної проблеми, очевидно, що важливим 

стимулом до формування належної «матриці» модернізаційного 
процесу стало посилення міжнародної взаємодії, індуковане насам-
перед прагненням країн ЦСЄ до інкорпорації в міжнародні по-
літичні та економічні структури. У країнах ЦСЄ підтримка ззовні 
мала різні форми – від співпраці у проведенні окремих заходів до 
опосередкованої дипломатичної, політичної, інформаційної під-
тримки країни-реципієнта країнами-донорами. У літературі, 
присвяченій європейській інтеграції, впливом ЄС на країни-кан-
дидати (країни-неофіти) здебільшого називають європеїзацією. 
Прагнення більшості країн ЦСЄ вступити до ЄС дають підстави 
здійснювати безпрецедентний вплив на реструктуризацію їхніх 
інституцій та цілої низки публічних політик, що обумовлений 
великою кількістю і обов’язковістю виконання правил, пов’язаних 
з членством. Оскільки ЄС встановлює для країн-кандидатів понад 
80% економічних регуляцій, а членство в ЄС вимагає доказів здат-
ності впровадити увесь acquis communautaire, який, як відомо, міс-
тить 80 тис. сторінок законодавчих документів. У політичній науці 
виділяють чотири типи стимулів, які ЄС може запропонувати 
третім сторонам: 1) членство; 2) доступ до внутрішнього ринку 
та поширення чотирьох свобод; 3) участь у програмах та агенціях 
ЄС; 4) доступ до структурних фондів та інших форм допомоги. 
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Більш узагальнено їх поділяють на організаційне, регуляторне і 
трансакційне включення [27]. Перша форма стосується участі у 
процесі прийняття рішень в рамках спільних інституцій на різних 
рівнях і з різними ступенями впливу, друга – міри інкорпорації 
норм ЄС, а третя – доступу до спільних просторів ЄС [28].  

Оскільки євроінтеграційний процес зачіпав і соціально-
економічну, і політичну сфери, досягти критеріїв членства було не-
можливо без якісних інституційних і функціональних змін усіх 
соціальних систем країн ЦСЄ. Між тим перед країнами ЦСЄ стояли 
складні завдання: низька продуктивність праці, незавершеність 
структурної перебудови економіки, відстале сільське господарство, 
значні диспропорції у рівнях розвитку регіонів, низька конкуренто-
здатність значної частини підприємств, нестабільність їх фінансово-
економічного становища, напруга системи публічних фінансів, низь-
кий рівень інноваційності економіки. Рішення цих задач вимагало 
розробки та реалізації виважених національних програм модер-
нізації з урахуванням прив’язки до єдиного ринку ЄС. 

Поряд з економічною невідповідністю не менш пробле-
матичною була невідповідність суспільно-політичного розвитку, 
якість політичних інститутів. Однак залучення країн ЦСЄ до ЄС 
дозволив їм суттєво змінити як систему державного управління, 
так і механізми інкорпорації та функціонування політичного класу, 
формування політичних рішень. 

Зокрема, рішення Копенгагенського саміту (червень 1993 
року) і визначення політичних критеріїв членства (так звані 
«копенгагенські критерії») стали каталізатором для розвитку ново-
створених політичних інститутів і використанню демократичних 
процедур, насамперед виборів, як способу інкорпорації полі-
тичного класу. Програма PHARE, яка мала на меті надання фінан-
сової підтримки; здійснення економічних експертиз і залучення 
інвестицій для проведення економічних реформ дозволила країнам 
ЦСЄ інтегруватися в ЄС економічно, що додало нових правил ве-
дення бізнесу.  

Але безпосереднє значення для реалізації модернізаційного 
проекту в країнах ЦСЄ мала політика ЄС у галузі державного уп-
равління, спрямована на створення органів державного управління, 
здатних ефективно виконувати свої функції вже в рамках ЄС. 
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Започаткована у травні 1998 року програма Твінінг мала на меті 
створення системи управління, підготовки та перекваліфікації широ-
кого кола державних службовців і працівників недержавного сектора 
економіки, впровадження сучасних методів державного управління, 
електронного уряду тощо.  

Процес входження в «європейський адміністративний простір» 
передбачав розвиток законодавчої бази (прийняття законів про 
державну службу та інших актів, які закладають основу діяльності 
органів державного управління); адміністративну реструктуризацію, 
яка призвела до формування та вирівнювання інституційних структур 
держав; розвитку людських ресурсів за рахунок проведення ефек-
тивної регіональної політики, спрямованої на економічне вирів-
нювання регіонів, створення ефективної системи підзвітності з акцен-
том на системі внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю. 
Крім цього, країни-апліканти повинні були провести децентралізацію 
влади, оскільки інструментарій, організація та фінансування регіо-
нальної політики ЄС передбачали оновлення системи регіонального 
та територіального поділу з тим, щоб здійснювати оптимальну 
регіональну політику. Імплементація прийнятих в ЄС правових норм 
проводилася паралельно з адміністративною реформою, що створю-
вало аналогічний західноєвропейському механізм їх застосування. 
Тим самим була змінена система поділу влади та створено можли-
вості для залучення громадян до активної участі в суспільному житті 
на місцевому рівні через використання прийомів безпосередньої де-
мократії. У поєднанні з пропорційною або змішаною виборчою сис-
темами, контролем над представницькими та урядовими інститутами 
місцева влада отримали істотні важелі впливу при вирішенні питань 
місцевого значення.  

Нові принципи взаємодії утвердилися й у відносинах між 
центральною та місцевою владою за допомогою розподілу між 
ними функцій, розробки механізмів контролю та аудиту, збіль-
шення впливовості обраних рад і мерів у здійсненні місцевої 
політики. Тим самим серія угод і програм (acquis communautaire), 
підписаних і здійснюваних країнами ЦСЄ з ЄС упродовж 1990-х 
років стали важливими інструментами для якісної зміни принципів 
діяльності представників політичного класу. Фактор євроінтеграції 
сприяв інституціоналізації управлінської еліти та системи 
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державного управління. Також не можна не брати до уваги той факт, 
що переважно іноземні структури безпосередньо фінансували форму-
вання консультативно-експертної складової державної бюрократії.  

Вагомою була також економічна підтримка – насамперед, через 
значні обсяги західних інвестицій і зростання товарообігу. Т. Ка-
розерс оцінює допомогу Заходу країнам ЦСЄ в 50-100 млрд. дол 
США впродовж 1990-х років [29]. З боку ЄС країнам ЦСЄ у ході 
підготовки до членства у ЄС була надана фінансова допомога, яка 
збільшилася після їх приєднання до ЄС. Зокрема Угорщина протягом 
1990-1999 років отримала близько 1 млрд. екю, 42% цієї суми спря-
мовувалася на розвиток економіки та її інфраструктури, 22% - на роз-
виток інфраструктури, 21% – на вдосконалення системи підготовки 
кадрів державних службовців, 15% – на підготовку до європейської 
інтеграції та розвиток інших галузей господарства. З загальної суми 
бюджету ЄС протягом 2006 – 2013 років було виділено 862 млрд євро 
на розвиток нових країн-членів [30]. Власне вступ до ЄС сприяв 
економічному розвитку, оскільки темпи економічного зростання 
збільшилися вдвічі. 

Водночас, поділяючи точку зору експертів, що «прагнення 
до членства не визначає результат процесу гармонізації і застосу-
вання правил ЄС; він радше залежить від внутрішньої конфігурації 
акторів, витрат на адаптацію у конкретних галузях та характеру 
механізмів, які застосовує ЄС для стимулювання змін» [31], вирі-
шальну роль відіграла консолідована позиція представників різних 
політичних сил при реалізації національних програм модернізації.  

При незначних спільних рисах політичних процесів центрально-
європейських держав, обумовлених єдиною посткомуністичною спад-
щиною, все ж таки були деякі суттєві спільні моменти. По-перше, не 
дивлячись на те, що до сьогодні для країн регіону характерним є ви-
сокий рівень нестабільності у виборчій та партійній системі, це не приз-
вело до нестабільності в цілому [32]. По-друге, приєднання до ЄС мало 
деякий вплив на суспільство та політичне життя, але цей вплив можна 
вважати незначним у масштабах внутрішньої політики. Партії та пар-
тійні системи майже зовсім не відчули приєднання до ЄС, не дивлячись 
на те, що європейські питання та проблеми було інкорпоровано в по-
рядок денний політичного життя більшості країн регіону.  
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З іншого боку, також є значні відмінності, обумовлені особ-
ливостями історії та політичної культури, або специфікою виборчих 
систем (за Г. Перепелицею). Чеська Республіка залишилася єдиною 
країною, останні вибори в якій продемонстрували політичну 
подрібненість, а комуністична партія, незважаючи на політичну 
ізоляцію, досі має значну підтримку серед виборців. В Угорщині та 
Словаччині великі політичні партії виграли вибори у 2010 та 2012 
роках із значною перевагою, хоча при цьому переможцями опи-
нилися різні крила з пари ліві-праві. На сьогодні у всіх країнах 
регіону існують політичний популізм і крайні праві угруповування. 
Їхня виборча підтримка та присутність в парламенті залишаються 
вкрай мінливими, також як і їхнє сприйняття іншими партіями чи 
коаліційними партнерами. Тоді як проблема утворення коаліцій 
була суттєвою для Словаччини, особливо у 2010 році, та Чеській 
Республіці, політична культура Угорщини зробила об’єднання, 
наприклад, «Соціальної демократії» (SMER) зі «Словацькою націо-
нальною партією» (SNS) та «Рухом за демократичну Словаччину» 
(HZDS) майже неможливим. 

Трансформація в усіх країнах «Вишеградської групи» була 
переважно інтелектуальною конструкцією, запропонованою де-
мократичною опозицією [33]. Політичні та економічні проблеми 
рідко були єдиним предметом дискусії на початку трансформації – 
навіть між номенклатурою та демократичною опозицією або між 
різноманітними політичними підгрупами останньої. Причиною 
стрімких політичних змін була суміш зі страху перед зниженням 
рівня життя, невдача в подоланні невдоволеності консюме-
ристською політикою, як це бачилося Білаку або Кадару, та відміна 
табу на деякі епізоди національних історій, наприклад, на події 
1956 або 1965 років [34].  

Другий спільний момент – мирне та відносно швидке по-
літичне перетворення на ранніх етапах. Цьому сприяло три чин-
ники: комуністичний лад у кожній країні був пов'язаний з Ра-
дянським Союзом та міжнародним оточенням; жодна з центрально-
європейських країн не була в змозі забезпечити прямий зв'язок між 
своєю економічною моделлю та політичною легітимністю; з’явився 
деякий простір для непокори після смерті Сталіна. У випадку Чехії та 
Словаччини цей швидкий та ненасильницький переворот припав на 
переломні події листопада, тоді як в Польщі мало місце більш по-
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вільне формування альтернативного суспільства разом з руйнуванням 
легітимності комуністичної партії. Партійні прихильники реформ 
відігравали більшу роль в Угорщині.  

По-третє, відзначають важливу роль окремих особистостей у 
формуванні політичних установ. Відносини між урядами та 
президентами позначалися на змінах у політиці всіх країн 
Центральної Європи, що залежало від особистих якостей та 
поглядів президентів. Деякі з цих змін закріплювалися на законо-
давчому рівні, змінюючи, таким чином, систему по вісі «парла-
мент-президент». А деякі ініціативи президентів були дієвими 
лише під час правління їх авторів, і зникали з приходом наступ-
ного президента з іншими політичними поглядами. Останній спіль-
ний момент полягав у тому, що не всі політичні проекти втілю-
валися та розквітли у перехідній фазі, разом з ними з’являлися 
нові, непередбачувані моменти розвитку [35]. 

Програма демократичної опозиції була здебільшого не-
далекоглядною. Про політичне та економічне майбутнє країн у ній 
не йшлося. За винятком Польщі, у країнах Центральної Європи 
перетворення були скеровані відносно невеликими політичними 
елітами з єдиною програмою змін, але з вкрай розмитими уявлен-
нями про наступні дії. Це було помітно з кінця 1980 років в 
Угорщині, пізніше різні точки зору щодо політичного та еконо-
мічного майбутнього призвели до роз’єднання Чехословаччини. У 
наступні 20 років внутрішні політичні програми та партійні й 
політичні системи країн Вишеградської групи формувалися нав-
коло застарілих негараздів і нових посткомуністичних проблем. У цих 
обставинах перед опозиційною елітою, яка, виконавши свої програмні 
обіцянки щодо зміни політичної системи, отримала владу, постало 
питання про долю регіону після повалення комуністичного режиму. 
Окрім турбот про соціально-економічні зміни, центральноєвропейські 
країни мають також захищати свої позиції після падіння порядку 
старого біполярного світу (за Г. Перепелицею). 

 
5.3. Проблеми досягнення політичного консенсусу в 

країнах ЦСЄ 
 
Парламентський корпус у розглянутих вище країнах фор-

мувався, перш за все, під впливом виборчих систем, які в усіх 
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країнах, крім Угорщини (де застосовується змішана мажоритарно-
пропорційна лінійна виборча система в співвідношенні 25:75), 
класифікуються як пропорційні в різних модифікаціях. Спільним є 
те, що застосовується система відкритих партійних списків і пре-
ференційне голосування. Виборчі системи в поєднанні з пар-
ламентським принципом формування уряду (за винятком Польщі, 
де застосовується принцип «раціоналізованого парламентаризму») 
дозволили країнам Вишеградської групи домогтися досить ви-
сокого рівня відповідальності парламентських партій і високого 
рівня впливу на органи виконавчої влади, що дає підстави вважати 
вибори основним політичним ліфтом при формуванні представ-
ницької влади. Країни Вишеградської групи є парламентськими 
республіками, хоча в Польщі за рахунок знову-таки принципу 
«раціоналізованого парламентаризму» позиції Президента поси-
люються в разі зниження рівня структурованості парламенту. 
Активною протягом минулих двох десятиліть була професіоналі-
зація парламентського корпусу. Але на відміну від пострадянських 
республік, рівень спадкоємності тут набагато нижчий. Кількість 
політичних партій і громадських організацій цілком порівнянні з 
країнами усталеної демократії. З введенням політичного плю-
ралізму та досить спрощеною процедурою реєстрації політичних 
партій, партогенез в країнах ЦСЄ розвивався досить стрімко. На 
сьогодні в кожній з країн нараховується більше ніж 100 політичних 
партій. За політичним темпераментом і соціальним складом як 
партії, так і громадські організації представляють інтереси вкрай 
різних груп населення. 

Рівень фрагментації правлячих партій в Угорщині, Чехії, а з 
2012 року і в Словаччині, після формування однопартійного уряду 
змінюється незначно. Це підтверджує високий рівень інститу-
ціоналізації партійної системи в усіх країнах, крім Польщі, де 
партійна система розвивається нерівномірно. Також про ступінь 
розвитку політичних партій, як важливого структурного компо-
нента політичного поля, і відповідно, політичного класу, свідчить 
якість та роль опозиції. Незначно дисперсна, а тому найбільш 
впливова опозиція характерна для всіх чотирьох країн регіону. Разом 
з тим найвищий рівень політичної конкуренції має місце в Чехії (по 
лінії ліві - праві), нижчий – в Угорщині, Польщі та Словаччині. 
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Середній показник підтримки виборцями опозиційних партій ста-
новить близько 40,5%, в той час, як аналогічний показник правлячих 
партій становить 46,9%. Ці дані свідчать про високий рівень політичної 
структуризації та інституціоналізації парламентських партій. Також в 
жодній з країн регіону немає домінування правлячих партій над опо-
зиційними. Більше того у Чехії та Польщі, де партійні системи є 
різновекторними за показниками ідеологічного спектру, можна вести 
мову про стабільну конкуренцію парламентських партій. Серед країн 
ЦСЄ з точки зору репрезентації правлячих партій найбільш стабільним 
є приклад Словаччини. Середній показник участі правлячих партій у 
парламентах країн ЦСЄ у 2010 році становив 56%, що також свідчить 
про впливовість опозиційних партій у політичному процесі. 

Партійні системи в країнах ЦСЄ формувалися, насамперед, 
під впливом об'єднання партій протягом 1990-х років. Спільною 
тенденцією для більшості країн регіону є реструктуризація партій в 
рамках багатопартійної системи. Причому партії прихильників 
крайніх політичних флангів зникли з політичної арени або маргі-
налізували; прихильники «м’якого курсу» найчастіше об’єд-
нувалися з помірними прихильниками центру, що різною мірою 
відбувалося в Угорщині, Польщі та Чехії. Поряд з цими партіями 
були створені партії «нової хвилі», а також відновлені історичні 
партії. Таким чином, високий рівень інституціоналізації полі-
тичних партій породжує ефективну партійну конкуренцію, що 
розширює канали політичної участі та відповідно робить полі-
тичний процес більш відкритим, а процес ротації складу по-
літичного класу за партійними каналами – більш різноманітним. 

З появою великої кількості політичних партій і громадсько-
політичних рухів, а також затвердженням демократичних виборів, 
процес відбору осіб на політичні посади в країнах ЦСЄ став 
прозорим і прогнозованим і почав розвиватися відповідно до 
загальноприйнятої логіки: у парламентських системах партії відби-
рають лідерів, а виборці, голосуючи, визначають вагу партії в 
парламенті, яка, у свою чергу, визначає склад уряду. Аналогічним 
способом формуються і регіональні, і місцеві органи влади. Крім 
цього, у країнах ЦСЄ в основному сформувалися дієві механізми 
контролю за діями політичного класу з боку третього сектору. 
Зокрема, цю роль з різною результативністю виконують ЗМІ, НУО, 
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громадські ради при органах державної влади. Також відпра-
цьовано механізми парламентського контролю, зокрема, Дні уряду, 
парламентські слухання, депутатські запити і т.д. Одним зі стри-
муючих владу факторів є діяльність опозиції. Також у країнах ЦСЄ 
завдяки ефективності парламентських інститутів неефективно пра-
цюючий уряд і його окремі члени можуть бути відправлені у 
відставку через оголошення вотуму недовіри. Щодо глав держав (у 
країнах ЦСЄ – це президенти) у кожній з країн існує процедура 
імпічменту, яку можна застосувати до глави держави. 

Партії та громадські організації відіграють роль політичних 
ліфтів. Однак особливістю країн ЦСЄ є той факт, що партії хоча й 
артикулюють певні ідеології, в реальності функціонують, швидше, 
як прагматичні cach-all party структури, проголошуючи попу-
лістські цінності, що сприяє нівелюванню міжпартійних розбіж-
ностей. Проблематичним залишається якісне наповнення полі-
тичних партій та їх недостатньо розвинена організаційна струк-
тура. Як результат – у більшості країн реальний вплив мають лише 
парламентські партії. Ті партії, які лишилися за стінами парла-
менту, згодом втрачають як політичний вплив, так і більшість 
свого електорату, покидаючи з часом політичний ринок. 

Так, у Польщі парламентські вибори, які проводилися на 
пропорційній основі у 1993 році, привели в парламент наступне 
число політичних партій: у 1997 році – 6, у 2001 році – 6, у 2005 
році – 5, на дострокових парламентських виборах 2007 року 
перемогла Громадянська платформа (41,51% голосів виборців), 
партія «Закон і справедливість» здобула 32,11% голосів виборців, 
блок «Ліві демократи» - 13,15%, Польська селянська партія – 
8,91%. В Угорщині на виборах 2010 року перемогу здобула право-
центристська коаліція ФІДЕС-КДНП, що отримала 52,76% голосів 
виборців. Також до парламенту пройшли: Угорська соціалістична 
партія (19,3%), партія «За кращу Угорщину» («Йоббік») (16,7%) та 
екологічний рух «Можлива інша політика» (7,43%). У Словаччині 
на парламентських виборах 1998 року до парламенту пройшло 6 
партій, у 2002 році – 7, у 2006 році – 6 партій і блоків, серед яких 
«Напрям – соціал-демократія» (29,14%), СДХС (18,35%), Сло-
вацька національна партія – 11,73%, Партія угорської коаліції 
(11,63%). У Чехії на виборах 1998 року і 2002 року до парламенту 
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пройшло по 5 партій, у 2006 році – 5 партій і блоків. У 2010 році біль-
шість голосів отримала Чеська соціал-демократична партія (22,08% 
голосів), Цивільно-Демократична партія (20,22%), неоконсервативна 
партія ТОП-09 (Традиції Відповідальність Процвітання – 09) (16,7%), 
Справи громадські (10,88%), Комуністична партія (11,28%). Ліві пар-
тії вперше за всю історію Чехії зазнали поразки на парламентських 
виборах [36]. Періоди розвитку політичних партій наочно про-
демонстровано у наведеній таблиці.  

Особливості стабілізації партійних систем у країнах Ви-
шеградської групи, 1990-2010 рр. [37] 

 

Маркери стабільності 
партійних систем 

Стабільна 
конкуренція 

виборчих блоків 
партій 

Нестабільні виборчі 
блоки партій 

Стабільний набір 
виборчих партій 

Чехія  
(1993-2010 рр.) 
Угорщина 

 (1995-2010 рр.) 

Угорщина 
(1990-1994 рр. ) 

Зміни з-поміж 
виборчих партій 

Польща  
(1991-2010 рр.) 
Чехословаччина  
(1990-1992 рр.) 

Словаччина 
(1993-2010 рр.) 

 

Однак звичним явищем у країнах ЦСЄ є нестабільність 
урядів. Така ситуація, на наш погляд, пояснюється особливостями 
моделей організації влади, які передбачають формування урядів 
парламентською більшістю. Оскільки парламентська більшість 
переважно формується декількома політичними партіями, як 
правило, коаліційні кабінети рідко можуть успішно функціонувати 
протягом усього терміну каденції парламенту через внутрішні 
тактичні розбіжності. 

Тому питання стабільності всередині політичного класу залиша-
ється відкритим. Однак розширення сфери суспільного впливу та 
інституціоналізація найважливіших атрибутів демократії – демократич-
них виборів і парламентського принципу формування урядів – сприяли 
впровадженню в усіх країнах регіону консенсусної моделі демократії. 
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Зміцнення демократичних практик стало можливим завдяки меншому 
рівню стагнаційності системи, що пояснюється порівняно низьким 
рівнем легітимності попереднього режиму й істотними якісними змі-
нами рівня життя у країнах ЦСЄ за роки реформ. 

Сфери компетенції представників політичного класу в країнах 
ЦСЄ загалом типові, хоча, на відміну від сталих демократій, в 
країнах ЦСЄ переважають здебільшого політичні механізми інкор-
порації та просування етапами влади. Враховуючи, що в країнах 
ЦСЄ механізми підготовки ні представників бюрократії, ні пред-
ставників електократії не відпрацьовані, професійне поповнення по-
літичного класу залишається проблематичним, а рівень професійної 
підготовки чиновників, які займають посади в органах державної 
влади, залишає бажати кращого. Також проблематичними залиша-
ються межі сфер компетенції чиновників, які в країнах ЦСЄ все ще 
остаточно не визначені і часто дублюють одна одну. 

Екскорпорація на політичні посади у країнах ЦСЄ відбу-
вається в результаті політичної оцінки громадянами діяльності по-
літичних акторів шляхом підтримки/непідтримки на виборах, а не 
виходячи з принципу наближеності до глави держави. 

Таким чином, вирішальним чинником професіоналізації 
правлячої еліти у країнах ЦСЄ стали політичні партії, а політичні 
вибори стали основним засобом рекрутування в політичний клас, 
тоді як рекрутування бюрократії залишається суто внутрішньо-
партійним і досить закритим процесом. Незважаючи на вступ до 
Європейського Союзу, рівень закритості та корумпованості бюро-
кратичного апарату залишається досить високим, хоча раніше сус-
пільство розглядало процес євроінтеграції як панацею від подібних 
нелегітимних практик. 

Особливістю еволюції правлячої еліти країн ЦСЄ в 1990 - 2000 
роках стала масштабна ротація її персонального складу. Причиною 
цього, поряд з проведеної люстрацією, стало падіння довіри громадян 
через високий рівень корумпованості багатьох політиків нової гене-
рації, а також те, що представникам різних політичних сил не вда-
валося виконувати свої передвиборчі обіцянки та виправдати кредит 
суспільної довіри. Слід також констатувати те, що зараз країни ЦСЄ 
переживають період повної дискредитації політичного класу і над-
звичайно низького (найнижчого з 1990 року) рівня довіри до всіх 
учасників політичного процесу. Наслідком цього є високий рівень 
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політичної стагнації та низький рівень легітимності влади, що істотно 
ускладнює реалізацію урядових ініціатив. 

В останні роки в демократичному розвитку країн ЦСЄ 
спостерігаються складні та суперечливі процеси. Адаптація країн 
ЦСЄ до ЄС відбувається важче, ніж передбачалося. Висловлені 
колись політиками країн ЦСЄ застереження нині не виглядають без-
підставними. Наприклад, на думку І. Пеге, головного політичного 
радника колишнього Президента Чехії В. Гавела, «поки членство в 
ЄС залишалося лише метою, воно мало дисциплінуючий вплив на 
політичні еліти регіону. Фактично обіцянка членства в ЄС тепер 
здається набагато більш ефективним засобом просування реформ, ніж 
саме членство: прагнення, на відміну від членства, надавало ЄС 
набагато більше політичного впливу». 

Як відомо, після вступу країн ЦСЄ до ЄС партії, які привели 
їх до ЄС, програли парламентські вибори – у 2005 році у Польщі, у 
2006 році в Угорщині та в Словаччині. Соціалісти у Чехії, хоча і за-
лишилися при владі, але показали нижчі електоральні результати, 
ніж на попередніх виборах. Деякі політичні сили намагалися пе-
реглянути умови членства в ЄС (зокрема, польська «Самооборона» 
і Ліга польських сімей). 

Даючи оцінку функціональним можливостям нинішнього 
політичного класу, все ж слід утриматися від категоричних оцінок 
катастрофічності ситуації. «Запас міцності» центрально-східно-
європейських суспільств і політичних систем достатній для того, 
щоб протистояти відкатам в авторитарний стан. Соціально-еконо-
мічні та політичні процеси у країнах ЦСЄ за останні двадцять 
років свідчать, що незалежно від того які партії змінюють одна 
одну при владі, політика держав змінюється несуттєво, хоча 
суспільства залишаються досить чутливими до змін соціальної 
політики. Демократичний електоральний механізм став звичним і 
визнаним явищем, механізми виборів досить успішно діють про-
тягом двадцяти років. Рівень довіри громадян до всіх структурних 
підрозділів політичного класу (за винятком експертно-аналі-
тичного середовища) останнім часом суттєво знизився, хоча в ціло-
му він відповідає середньоєвропейським показникам (18-26%) [38] 
і швидше за все є загальноєвропейською реакцією на зниження 
соціальних витрат із боку урядів країн усього ЄС, а також як і 
досить високий рівень політичного абсентеїзму. 
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На сьогодні політична нестабільність стала нормою для країн 
регіону. У той же час автор не поділяє популярну нині точку зору, що в 
країнах ЦСЄ очевидна ерозія демократичних інститутів, які не виправ-
довують надії жителів країн регіону на покращення рівня життя і 
зниження рівня безробіття та економічної поляризації суспільства. Нав-
паки, в країнах ЦСЄ очевидні досить успішні приклади демократич-
ного переходу, а ефективність новостворених політичних інститутів є 
досить високою. Незважаючи на це, за останні роки в Польщі, Чехії та 
Словаччини відбулися численні коаліційні баталії. По-перше, ці країни 
продемонстрували дієвість механізмів формування політичного класу 
(вибори, різноманітні формати взаємодії влади та опозиції), по-друге, 
електоральні цикли, що пройшли за останнє десятиліття за більшістю 
ознак наближаються до характерної для країн Західної Європи системи 
«гойдалок», за якої влада і опозиція по черзі змінюють одна одну у 
владі на основі одних і тих же процедур; по-третє, усупереч погрозам 
багатьох екстремістськи налаштованих політичних партій і навіть їх 
приходу до парламенту, політика цих країн не змінюється докорінно 
(наприклад, жодна з партій публічно не заявляє про необхідність 
виходу з ЄС чи НАТО). Стан партійних систем та організованих груп 
інтересів показує, що консолідація політико-електоральної системи – 
через політичні партії та функціональне (групи інтересів) представ-
ництва інтересів в основному відбулася. Угорщина і Чехія наділені 
стабільними партіями і постійною конкуренцією виборчих партійних 
блоків. Польща характеризується налагодженою конкуренцією пост-
комуністичних лівих і правих партій, сформованих на основі «Солі-
дарності», проте загалом менш стабільними партіями. Словаччина 
також має стабільне ядро партій.  

Незважаючи на кризу в ЄС і досить варіативне співвід-
ношення рівня єврооптимізму/європесимізму в країнах регіону 
(наприклад, 78% поляків і 78% словаків позитивно ставляться до 
членства в ЄС – це найвищий рівень підтримки серед усіх країн 
ЄС), політичні конфлікти не переростають у суспільно-політичні, а 
розгортаються всередині політичного класу (рівень легіслократів і 
електократів) і в межах конституційних вимог. Такі висновки 
стосуються усіх країн ЦСЄ, де в результаті «оксамитових рево-
люцій» відбулися конституційні зміни, що здійснювалися посту-
пово і без масованого застосування насилля. Відсутність балансу 
політичних сил перехідного періоду проявилася в непослідовних і 
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компромісних рішеннях, що розтягнули конституційну реформу на 
довгий час (Угорщина), та пов’язали її долю з вирішенням проб-
леми державного самовизначення (Чехія та Словаччина), до-
сягненням згоди гілок влади та політичних партій (Польща).  

 

5.4. Політико – ідеологічний процес в Угорщині на 
сучасному етапі 

 
Ключовим елементом розбудови майбутньої демократичної 

правової держави в постсоціалістичній Угорщині реформатори 
визначили створення багатопартійної системи. При цьому вони ро-
зуміли, що боротьба кількох політичних партій за владу є меха-
нізмом використання розбіжності інтересів з метою суспільного 
прогресу, а багатопартійність є ефективним засобом виявлення різ-
них підходів, поглядів та переконань, способом їх гармонізації. За 
її допомогою інтереси та здібності людей, взяті в їх органічній 
єдності й у боротьбі з іншими інтересами, спрямовуються на вирі-
шення актуальних проблем суспільного життя. Саме через вибори 
до парламенту на мультипартійній основі нова політична система 
набуває своєї легітимності.  

Угорський досвід соціальних трансформацій підтвердив: 
незважаючи на розбіжність інтересів конкуруючих політичних 
партій більшість з них веде боротьбу за членство в парламенті на 
основі загальних правил та існуючих норм. У свою чергу, насе-
лення країни розглядає вибори як форму свого волевиявлення та 
можливість впливу на формування вищого законодавчого органу 
держави. Таким чином, демократичні вибори посприяли партіям 
зайняти відповідну нішу в суспільстві, а плюралізм політичної 
думки, розмаїття ідейних напрямів і засад визначили подальший 
демократичний розвій Угорщини.  

На формування й розвиток нової багатопартійної системи в 
Угорщині, на першому етапі її становлення, суттєво вплинули окремі 
інституціональні фактори. По-перше, деяка кількість населення 
поділяла ідеологічні позиції соціалістичного режиму або була 
пов’язана з його організаційними та матеріальними ресурсами, тож 
стала опертям для партій лівого напряму. По-друге, масові рухи за 
демократію, що набули значного розвитку в середині 1980-х ро-
ків, зумовили створення різноманітних партій наприкінці 1980-х. 
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По-третє, реанімація так званих «історичних партій», які де-юре не 
були розпущені чи заборонені, але де-факто перестали існувати 
наприкінці 1940-х років. По-четверте, на формування та розвиток 
багатопартійної системи парламентсько-президентської республіки 
серйозно вплинули вибори до Державних Зборів УР.  

Таким чином вже на початку ХХІ століття, вже більш ніж де-
сяти років існування багатопартійної системи в Угорщині, можна бу-
ло розглядати її в контексті партійних угруповань, а не окремих 
партій. Такої ж думки дотримувались угорські вчені Т. Фріц, Ж. Ене-
ді, А. Корошені, Л. Кері, Г. Біхарі [39; 40; 41; 42]. Автор цих мате-
ріалів ще в той час зробив спробу запропонувати власне бачення полі-
тичної палітри угорського політикуму [43]. Для такого умовного 
поділу враховувалися типології партій, їхня самоідентифікація, іде-
ологія, суспільна база, передвиборна програма, парламентська роль, а 
також відносини між партіями. Водночас, зважаючи на умовність 
такого поділу, партія, яка розташована на правому спектрі одного 
партійного угруповання, може бути ближчою до партії лівого спектра 
сусіднього угруповання, ніж до якоїсь партії цього угруповання. Це 
особливо характерно в ситуації, коли після виборів виникає потреба у 
створенні коаліційного уряду.  

Національно-консервативні сили. Консервативні сили в 
більшості європейських країн виступають серед провідних гравців 
на політичній сцені. Дещо запізнілий, порівняно із західноєвро-
пейським, процес становлення громадянського суспільства в Угор-
щині, а також специфіка історичного розвитку країни у ХХ ст. є 
причиною того, що консерватизм в Угорщині невіддільний від 
національної ідеї. Під час зміни режиму 1990 року основною 
силою цієї групи був Угорський демократичний форум (УДФ), 
який зміг створити собі імідж «спокійної сили» [44]. Саме обіцянка 
здійснити радикальні політичні та суспільно-економічні зміни 
нерадикальними методами прихилили значну кількість голосів, 
зокрема й виборців з лівими симпатіями, на користь цієї партії. 
Утім, не зовсім вдале врядування, занадто різнорідна членська 
структура та відсутність щонайменшого компромісу всередині 
партії спричинили її поступовий занепад. До того ж смерть лідера 
партії — Прем’єр-міністра Й. Анталла — стала непоправною 
втратою для партії. Таким чином, на виборах 1994 року партія вже 
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не змогла здобути й половини голосів порівняно з попередніми 
виборами. Поразка партії на виборах 1994 року та гострі дискусії 
всередині УДФ все це — призвело до її розколу. Створена в 
результаті цього Угорська демократична народна партія стала 
першою спробою формування новітньої політичної сили, яка б 
уникала крайнощів і проводила «раціональну» політику. 

У той час як малі праві партії боролися між собою за голоси 
виборців, під прапором об’єднання правих сил був організований і 
поступово набирав сили ФІДЕС. Згодом ця партія додала до своєї 
назви також «Угорська громадянська партія» (УГП), маючи на увазі 
новий політичний дискурс на створення громадянського суспільства 
та виходячи з реалії поступового старіння керівництва партії. Ко-
ристуючись політичним моментом, партія на виборах 1998 року 
змогла привернути до себе голоси виборців християнсько-консерва-
тивних сил, незадоволених розрізненістю їхніх партій, а також голоси 
виборців Союзу вільних демократів, які були не задоволені фактом 
участі їхньої партії в попередній урядовій коаліції під проводом 
соціалістів. Ставши у 1998 році основною партією урядової коаліції, ке-
рівництво ФІДЕС–УГП активно здійснювало політику, спрямовану на 
створення сильної політичної правої сили, яка б об'єднала розрізнені 
партії правого крила, що поступово втрачали свій вплив. 

У результаті виборів 1998 року необхідність коаліційного уряду 
дала змогу Незалежній партії дрібних господарів (НПДГ) увійти до 
складу Кабінету Міністрів. Утім, добре продуманий керівництвом 
ФІДЕС–УГП тактичний хід — прийняття державного бюджету на два 
роки — зробив голоси депутатів НПДГ несуттєвими для реалізації 
політики основної урядової партії. Також після прийняття дворічного 
бюджету керівництво ФІДЕС–УГП дало чітку вказівку правоохорон-
ним і контролюючим органам виявити порушення та зловживання 
владою з боку керівництва НПДГ. Проведені перевірки підтвердили 
підозри молодих демократів і виявили безліч правопорушень з боку 
тих високопосадовців, які прийшли до влади з мандатом НПДГ. Як 
результат, значна частина державних службовців — членів Незалежної 
партії дрібних господарів стала членами ФІДЕС–УГП. Партія НПДГ 
фактично розпалася, про що засвідчили результати виборів 2002 року.  

Партії політичного католицизму. Політичний католицизм 
у деяких країнах Західної Європи зародився в останньому де-
сятиріччі ХІХ ст. після відповідної папської енцикліки, яка була 
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відповіддю на посилення впливу ліберальних і соціалістичних 
ідей. У європейських державах із сильною християнською тради-
цією ці партії після об’єднання з консерваторами стали впливо-
вими чинниками політичного життя і часто беруть участь в уря-
дових коаліціях. В Угорщині у 1990-х роках це партійне угру-
повання було представлене єдиною самостійною політичною пар-
тією – Християнсько-демократичною народною партією (ХДНП). 
При створенні ХДНП заявила про правонаступництво стосовно 
Демократичної народної партії 1947 року, оскільки керівники 
ХДНП замолоду були членами Демократичної народної партії. На 
виборах 1990 року, незважаючи на певну затримку на старті, зав-
дяки поміркованій виборчій риториці партія здобула достатньо 
голосів, аби увійти до складу коаліційного уряду. Утім, відпові-
дальність за невдалі дії уряду та сірість керівництва партії пе-
решкодили на наступних виборах 1994 року розкрити той 10–15% 
виборчий потенціал, який був у запасі ХДНП. Після виборів 1994 
року серед керівництва партії розпочалися жорсткі суперечки, які 
призвели до взаємних звинувачень і судових позовів, що фатально 
позначилося на авторитеті партії. Частина членів партії перейшла 
до ФІДЕС–УГП. Партія не виправила ситуацію і до виборів 2002 
року, коли самостійно вже навіть не наважилась виставити пар-
тійний список. Таким чином, ХДНП протягом двох парламент-
ських циклів була парламентською, протягом наступних двох – по-
запарламентською партією. Очевидно, можна зробити висновок, 
що католицизм у самостійних політичних рамках в Угорщині на-
довго перестав існувати.  

Угруповання аграрних партій. Аграрні партії представ-
ляють інтереси різних прошарків населення, діяльність і життя 
яких пов’язані з сільським господарством. Серед цих прошарків 
найбільш вагомі дрібні й середні землевласники, які в угорській 
історії відомі під назвою «дрібних господарів». Поняття «дрібний 
господар» об’єднує в угорських реаліях власників дуже різних за 
розмірами та цінністю земельних ділянок. В угорській політичній 
термінології поняття «дрібний господар» означає нині радше на-
лежність до конкретної політичної партії, ніж наявність земельної 
ділянки. Аграрні партії, які будують свою програму та діяльність, 
опираючись на інтереси дрібних власників, за своєю сутністю є 
центристськими. З одного боку, вони з понятійної точки зору є 
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консервативними, сутність їх добре відображена у девізі «Бог, 
батьківщина та родина», з іншого — вони надто чутливі до 
соціальної проблематики. Тому політичне спрямування цих партій 
у конкретну історичну епоху залежить від того, який з цих двох 
елементів на певний момент важливіший. 

Угорське селянство завдяки специфічному історичному роз-
витку є дуже структурованим суспільним прошарком. У певні істо-
ричні моменти навіть селянська біднота мала свою політичну пар-
тію. За зміни режиму відновлена Незалежна партія дрібних госпо-
дарів уміло використала давню тугу колективізованого селянства 
за власною землею. І хоча передвиборну обіцянку щодо повної 
реституції земель слід розглядати безвідповідальною, саме вона 
змогла мобілізувати основні маси виборців на селі, які забезпечили 
партії третє місце на виборах 1990 року. Проте керівництво партії 
постійно вело жорстоку міжосібну боротьбу. Прихід Й. Тордяна 
керівником партії знаменував небувалу для демократичної партії 
концентрацію влади в руках її керівника. Саме він оголосив у 1992 
році про вихід партії з урядової коаліції, хоча більшість депутатів 
партійної фракції не пішла за ним. Тоді й виникла анекдотична 
приказка про дрібних господарів, які розмножуються шляхом 
поділу. Міністри та державні секретарі уряду Й. Анталла спро-
бували створити альтернативну партію дрібних господарів, однак 
на виборах 1994 року вона здобула лише 0,82% голосів. У 1998 ро-
ці партія під керівництвом Тордяна отримала найкращий виборчий 
результат, виборовши майже 14% голосів. 

Невдала участь партії в коаліційному уряді з ФІДЕС – УГП, 
у результаті якої лідер партії вийшов зі складу уряду, глибока 
аграрна криза та постійні внутрішньопартійні суперечки призвели 
до найгіршого виборчого результату партії у 2002 році.  

Цікавою є також доля Аграрного союзу. Створений у 1990 
році на базі реформаторського крила Угорської соціалістичної 
робітничої партії союз не зміг потрапити до першого вільно об-
раного парламенту, оскільки отримав лише 3% голосів. На наступ-
них виборах, перебуваючи у складі ліберального блоку, союз 
здобув лише 2% голосів. А на подальших виборах представники 
Аграрного союзу пройшли до парламенту як члени Угорської 
соціалістичної партії та блоку Центр. 
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Угруповання ліберальних партій. Суспільною базою 
ліберальних партій є передусім представники підприємницьких кіл 
і частина інтелігенції, тому ці партії мають основну підтримку в 
містах і високоурбанізованих районах. На рубежі 1989–1990 років. 
Союз вільних демократів (СВД), як і ФІДЕС, ступив на політичну 
сцену як радикальна партія, з метою докорінної зміни існуючого 
режиму. СВД спирався передусім на так звану демократичну опо-
зицію або самвидавівську опозицію останнього десятиріччя када-
рівського режиму. На перших двох вільних виборах Союзу вдалося 
завершити виборчі перегони на другому місці, здобувши близько 
20% голосів. У 1990 році основну роль відіграла радикальна 
програма, спрямована на зміну режиму, та антикомуністична рито-
рика. У 1994 році Союз прагнув стати основною противагою Угор-
ській соціалістичній партії (УСП) шляхом створення Ліберального 
союзу, до якого увійшли СВД, ФІДЕС – УГП, Аграрний союз і 
Партія підприємців. Утім, цієї мети досягти не вдалося через пос-
тійне зростання впливу УСП та значні суперечності між членами 
Ліберального союзу.  

У результаті виборів 1994 року утворилась урядова коаліція 
УСП–СВД. Створення цієї коаліції мало далекосяжні наслідки для 
СВД. ФІДЕС – УГП поступово залишив ліберальний табір і до 1998 
року став, фактично, партією правого спрямування. СВД на виборах 
1998 року втратив близько 2/3 своїх виборців, що пояснюється рядом 
попередніх невдач. Головним «гріхом» СВД був сам факт створення 
коаліції з посткомуністичною УСП, тому більшість попередніх ви-
борців СВД проголосувала за СМД. Часта зміна керівництва СВД не 
змогла переконати громадську думку, що СВД з інтелектуального 
дискусійного клубу зможе перетворитись на ефективну та активну 
політичну силу. Таким чином, у 1998 році підтримка ліберальних 
партій досягла рівня 1930 – 40-х років. Таке становище характерне 
для більшості західноєвропейських країн. 

У 2002 році популярність партії коливалась у межах кри-
тичної 5% позначки. Партія стояла перед дилемою: йти на вибори 
у блоці із соціалістами чи окремо. Керівництво як СВД, так і УСП 
дійшло думки, що для перемоги над Орбаном потрібно зупинитися 
на останньому варіанті. Ця тактика, як засвідчили результати ос-
танніх виборів, виявилась виправданою. 
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До ліберальних партій можемо також зарахувати Партію 
підприємців і створену відомим підприємцем Я. Палоташем Рес-
публіканську партію, яка вирізнялась дуже прагматичною програ-
мою. Утім, їхня участь у виборах жодного разу не була успішною. 
У 1998 році Партія підприємців влилась до лав Угорського де-
мократичного форуму. 

Партії лівого спрямування. Своє започаткування вони від-
стежують у робітничому русі ХІХ ст. Ці партії можна поділити на 
дві підгрупи. Комуністична підгрупа намагалися прийти до влади 
радикальними методами, революційним шляхом. Соціалісти та 
соціал-демократи старалися побудувати соціалістичне суспільство 
парламентськими методами та еволюційним шляхом. 

Як уже зазначалося, восени 1989 року Угорська соціа-
лістична робітнича партія (УСРП) на своєму жовтневому з’їзді пе-
ретворилася на Угорську соціалістичну партію. На перших вільних 
виборах вона здобула лише 8,54% голосів і посіла третє місце. 
Спричинили це як розрізненість лівих сил, так і те, що значна 
частина потенційних лівих виборців проголосувала за УДФ, який 
обіцяв спокійну зміну режиму. Порівняно малоуспішна діяльність 
правоцентристського уряду Й. Анталла, відновлення партійної дис-
ципліни та впорядкування внутрішньопартійних відносин між чле-
нами керівництва УСП дали їй змогу вже на наступних виборах 
1994 року здобути більше половини голосів виборців і перемогти у 
виборчих перегонах. Підсумки виборів 2002 року, на яких УСП 
здобула 42% голосів, свідчать про те, що партії вдалося вийти за 
межі традиційного кола свого електорату і прихилити на свій бік 
тих виборців, які бажали усунення ФІДЕС – УГП від влади. Можна 
досить впевнено припустити, що кожен третій – четвертий голос 
на користь УСП був саме із цього середовища. Нині партія справді 
уособлює дуже широку громадянську коаліцію. Стисло поведінку 
угорського виборця стосовно УСП можна охарактеризувати так: 
1990 рік – дамо шанс молодим, побачивши недоліки малодосвід-
ченого урядування, 1994 рік – проголосуємо за не таких вже й по-
ганих соціалістів виходячи з принципу найменшого зла. Така сама 
ситуація повторилась на виборах 1998 і 2002 роках. 

Послідовники ідеологічних настанов кадарівської доби 
1989 року відновили свою партію – УСРП, проте 3% голосів, які 



                    РОЗДІЛ V Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів...  

 
337 

партія здобула на виборах 1990 року, було недостатньо для пред-
ставництва в парламенті. У 1992 році партія змінила назву на Ро-
бітничу партію, однак і на наступних виборах вона не змогла за 
допомогою жорсткої критики непопулярної ліберальної економічної 
політики уряду Анталла забезпечити собі підтримку на виборах. У 2002 
році кількість тих, хто проголосував за партію, скоротилася до 2 %, що 
пояснюється насамперед похилим віком її електорату. 

Відновлення Угорської соціал-демократичної партії також було 
не дуже вдалим. 1990 рік керівництво партії почало з радикальної 
антикомуністичної риторики, шукаючи своїх союзників не серед лі-
вих партій. Потенційні виборці цієї партії, очевидно, очікували більш 
поміркованої поведінки та більшої “лівізни”. Тому партія змогла 
здобути лише 3,5 % голосів. Невдача на виборах стала причиною 
тривалої внутрішньопартійної дискусії, однак на наступних виборах 
1994 року партія здобула лише 1 % голосів. На виборах 1998 року 
партія не змогла виставити національного виборчого списку. 

Вже було зазначено, які засоби використав ФІДЕС – УГП 
для досягнення політичної концентрації на правому фланзі. Утім, 
УСП практично не доводилось докладати зусиль, аби стати фак-
тичним монополістом на лівому фланзі. УСП продовжувала фор-
мувати та здійснювати власну політику, а інші ліві партії самі по 
собі маргіналізувались.  

Крайньоправе партійне угруповання. На початку побу-
дови нового демократичного суспільства в Угорщині націоналіс-
тичне спрямування представляла лише Партія справедливості та 
життя (ПСЖ). Лідери партії були обрані до парламенту на виборах 
1990 року, але тоді вони були членами УДФ. Після їх виключення-
виходу з партії у 1993 році власне було створено Партію справед-
ливості та життя. Пізній старт і полівіння політичних уподобань 
електорату спричинили низький рейтинг партії на виборах у 1994 
році. У 1998 році завдяки підтримці розчарованих виборців, які ра-
ніше голосували за УДФ і ПДГ, а також зважаючи на загалом 
низьку активність виборців, партії вдалося подолати 5-відсотковий 
парламентський бар’єр. У 2002 році ПСЖ здобула 4,37 % голосів і 
не потрапила до парламенту. Утім, це не означає, що підтримка 
партії значно скоротилася. Хоча за партійний список ПСЖ 
проголосувало на 3 тис. виборців менше, але в одномандатних 
округах партія отримала на 11 тис. голосів більше. 
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Політико-ідеологічний процес у сучасній Угорщині доко-
рінно відрізняється від ситуації перших десяти років побудови 
нової держави. З угорської політичної мапи практично зникли 
угруповання ліберальних та аграрних партій. Значно зменшився 
вплив у суспільстві партії лівого спрямування, у той час, коли 
посилили свої позиції національно-консервативні сили та крайньо-
праві партійні угруповання. Цей процес проходив поступово роз-
починаючи з 2002 року. На виборах до Державних зборів у 
цьому році соціалісти отримали 46% голосів, ФІДЕС–УГП – 
43,6%, СВД – 5,2%, УДФ – 2,3%, незалежні – 2,9% [45]. 

Соціалісти утворили коаліцію з вільними демократами, отри-
мали більшість у ДЗ, що дало їм змогу створити уряд на чолі з 
П. Медьєші – видатним угорським політиком та економістом. 
Новий прем’єр-міністр запропонував Угорщині амбітну програму 
модернізації економіки, нові стандарти у соціальній сфері. Попри те, 
що його діяльність, як керівника Уряду була успішна, у жовтні 2004 
року через черговий політичний скандал, спровокований партнерами 
по коаліції вільними демократами, Медьєши пішов у відставку. 

Новим Прем’єр-міністром Угорщини став 43-річний Ф. Дюр-
чань. Колишній перший секретар Ліги комуністичної молоді 
(KISZ), економіст за фахом. У свою першу каденцію новий керів-
ник Уряду продовжував курс, започаткований П. Медьєші, що при-
несло реальне покращення стану економіки, соціальної сфери. 
Дюрчань проявив непересічні здібності лідера і за популярністю 
перевершив харизматичного главу ФІДЕС–УГП В. Орбана. 

Не випадково, що на виборах до Державних Зборів 2006–
2010 року соціалісти отримали 49,2% голосів, ФІДЕС–УГП – 
36,4%, ХДНП – 6%. СВД – 4,7%, незалежні – 3,7% [46]. 

Природно, що Дюрчань знову очолив коаліційний Уряд, який 
УСП створила разом із СВД. Але свою другу каденцію молодий 
Прем’єр-міністр провалив повністю. Чому це сталося? Він характе-
ризувався надзвичайною впевненістю у своїй компетентності, таланті, 
обдарованості. Керувався суто внутрішніми чинниками (надавав собі 
ролі доленосця, переконаного у власній геніальності).  

Дюрчані був яскравим прикладом авторитарної моделі взаємо-
дії лідера та групи. Як лідер він одноосібно детермінував спосіб 
прийняття рішення, жорстко вимагав від підлеглих повного підпоряд-
кування, у випадку якогось супротиву різко критикував підлеглих і 
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застосовував до них серйозних санкцій аж до звільнення з посади. 
Його ставлення до колег по Уряду залежало не від результатів їх 
діяльності, а від особистих симпатій. 

Спостерігачі вказували на схильність Дюрчаня до надмірно 
різких і необачних заяв. 17 вересня 2006 року був опублікований 
запис виступу Прем’єр-міністра на закритому урядовому засіданні. 
Дюрчань признавався, що керівництво країни одурювало грома-
дян, щоб перемогти на виборах, і приховувало інформацію про 
реальний стан угорської економіки. Прихильники опозиції від-
реагували на це масовими акціями протесту і безладами, зажа-
давши відставки Дюрчаня, проте Прем’єр-міністр відмовився за-
лишити свою посаду. 

Дюрчань пішов у відставку у березні 2009 року ображений 
на всіх, і у першу чергу на угорський народ, який не оцінив його 
постать, як «рятівника нації». 

Важко недооцінити ту шкоду, яку молодий Прем’єр-міністр 
завдав соціалістичній партії, авторитет якої під кінець десятиріччя 
різко впав. І хоч новий керівник Уряду Г. Байнаї зробив багато для 
нейтралізації цього негативу, соціалісти на виборах 2010 року 
зазнали нищівної поразки. Таким чином на виборах до Державних 
Зборів у 2010 році соціалісти отримали 12,4% голосів, ФІДЕС–УГП – 
58,5%, ЙОВВІК – 11,1%, ХДНП – 9,6%. незалежні – 8,3% [47]. 

В угорському суспільстві перемогли партії з національно-кон-
сервативною, крайньоправою та політично католицькою ідеоло-
гіями. Разом вони набрали 79,6%.  

Щоб зрозуміти чому це трапилося повернемося до виборів до 
Європарламенту 2009 року. У декількох країнах ЦСЄ, зокрема у 
Словаччині, Румунії, Болгарії, Чехії та Угорщині місця в ЄП отри-
мали праворадикальні партії з антиєвропейською, антициганською, 
антиєврейською, часто відверто расистською ідеологією. І хоча, як 
вважає прес-секретар ЄК Й. Лайтенбергер, про загальну тенденцію 
говорити не варто, оскільки як «радикали набрали голоси в одних 
країнах і втратили в інших. І, що це природно в умовах економічної 
кризи і непростої ситуації в Європі» [48]. У першу чергу турбує те, 
що з кожним роком підтримка право радикальна ідеологія знаходить 
все більше прихильників серед населення регіону. 

Але повернемося до Угорщини. Ще при правлінні соціалістів 
радикальна права партія ЙОББІК (угорською Jobbik) «Рух за кращу 
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Угорщину» отримала неочікувані 15% голосів на виборах в 
Європейський парламент. Так що ж собою уявляє ця партія? Вона 
була створена групою студентів гуманітарного факультету Буда-
пештського університету, які поділяли праворадикальну ідеологію, 
вони входили до правонаціоналістичної Партії справедливості і 
життя (MIÉP), але вийшли із неї тому, що, на їх погляд, керівництво 
партії було не здатне реалізувати задекларовані принципи в життя. 
Назву партії «йоббік» (jobbik) угорською можливо перекласти як 
«найкращий» і «правий». Партія заявляє, що сповідує радикальні та 
національно-консервативні ідеї. Хоч більшість угорських політо-
логів відносять її до вкрай правих. Про це свідчить антициганська, 
антисемітська та антиіммігрантська риторика, яка використовується 
в основоположних документах партії, виступах її лідерів. Партія 
брала активну участь в антиурядових демонстраціях у вересні-
жовтні 2006 році. На парламентських виборах 2006 року набрала 
менше 2% голосів і в національний парламент не пройшла. У 2007 
році було створено воєнізоване крило партії – «Угорська гвардія», 
яка використовувала уніформу та символіку, що нагадують угор-
ських нацистів – нілашистів. Хоч у липні 2005 року «Гвардію» 
заборонили в липні 2009 року, її представники продовжують 
нападати на циган, китайців, вихідців з африканських країн [49]. 
Головним гаслом ЙОББІК є «Угорщина для угорців», вони також 
виступають проти засилля іноземного капіталу та корпорацій. 

Чому ж зростає популярність праворадикалістів в Угорщині? 
Після вступу Угорщини до ЄС у 2004 році різко збільшився тиск 
спільноти і міжнародних фінансових інститутів на Будапешт з 
метою знизити дефіцит бюджету, а це скорочення соціальних прог-
рам, зменшення витрат на утримання державного апарату і т.д. 
Ускладнили ситуацію внутрішні чинники, а саме негативні нас-
лідки неоліберальних економічних перетворень і зростання незадо-
волення діями Уряду щодо скорочення витрат на соціальні прог-
рами. На думку угорського політолога Л. Палати, потенціал роз-
витку радикальних правих сил існували в Угорщині з 1990-х років, 
коли Й. Тордьян, лідер Незалежної партії дрібних власників, Мі-
ністр сільського господарства в уряді В. Орбана 1998-2002 років, 
відкрито висловлювався за ідею «Великої Угорщини» та повер-
нення країні територій анексованих Тріанонським мирним дого-
вором 1920 року. Згадаймо також заяву, яку зробив у 1990 році 
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Прем’єр-міністр Угорщини Й. Анталл про те, що він «за духом» є 
прем'єр-міністром 15 мільйонів угорців в усьому світі (при на-
селенні країни 10,5 мільйонів). Така заява викликала особливе 
обурення в сусідніх країнах.  

У 1998 році до влади приходить правоцентриська ФІДЕС – 
УГП на чолі з В. Орбаном. Партія прагнула впровадити в життя 
свої праві ідеї, знову почали лунати заклики до угорської іден-
тичності, захисту прав угорців які проживають за кордоном, на-
дання їм подвійного громадянства і т.д. Такі дії угорського Уряду 
викликали критику з боку практично всіх сусідніх країн, особливо 
Румунії та Словаччини. 

Всі праві партії Угорщини до яких безумовно належать і 
ФІДЕС – УГП, ідеологічно пов’язують себе з правлячим перед 
Другою світовою війною режимом Хорті та ідеєю величі Угор-
щини. Ідея вороття в лоно материнської нації всіх співвітчизників, 
які проживають в Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Словенії 
та Україні, втілилася в реальну політику Уряду В. Орбана. При 
цьому, розуміючи, що сьогодні перерозподіл територій є нереаль-
ним, угорські можновладці прийняли такі закони, які дають членам 
угорських меншин в інших країнах додаткові права (включаючи 
автоматичне право стати громадянами Угорщини). 

У Європі в багатьох спостерігачів викликають занепокоєння 
дії Уряду В. Орбана, які межують на грані авторитарних, замі-
шаних на націоналістичному підґрунті, а саме: 

- прийняття спірного нового закону про засоби масової 
інформації, що вимагає від ЗМІ «збалансованого» подання мате-
ріалів – причому, їх «збалансованість» оцінює комітет, у якому 
переважають представники правих партій;  

- обмеження повноважень Конституційного Суду, у тому 
числі щодо питань пов’язаних з національними меншинами, що 
проживають в Угорщині;  

- активна робота з видачі угорських паспортів усім угорцям, 
які проживають за межами Угорщини (близько 4 млн. осіб), що 
створює проблеми як в середині країни, так і в стосунках із 
сусідніми державами; 

- прийняття нової Конституції з потужними націо-
налістичним елементами; 
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- розпуск надзвичайно важливого бюджетного комітету і за-
міна його новим комітетом з обмеженими повноваженнями (це 
також потрібно для фінансування вищезазначених програм); 

- заяви, що Угорщина – це наступна Греція; 
- тиск на Національний банк Угорщини з метою його пов-

ного підпорядкування діяльності Уряду; 
- оголошення метою своєї економічної політики підняття 

зростання економіки вище 5% до 2014 року за рахунок зниження 
прибуткового податку на особисті і корпоративні доходи (16% і 
10% відповідно) на користь багатих, верхівки середнього класу, 
малого та середнього бізнесу. 

Ще далі пішло керівництво партії ЙОББІК, яка проголосила, 
що закордонні території, населені угорцями, є частинами єдиної за-
хищеної угорської економічної зони. Вони, відповідно, вимагали від 
уряду В. Орбана конкретних дій щодо забезпечення цієї декларації. 

Підсумовуючи аналіз політико-ідеологічного процесу в 
Угорщині на сучасному етапі, можна зробити такі висновки.  

Протягом трансформаційного періоду у країні відбувся 
успішний перехід від однопартійної до багатопартійної системи. 
На початку 1990-х років до влади прийшли національно-консер-
вативні сили, які поставили собі за головну мету духовне від-
родження угорської нації в межах «Великої Угорщини». Однак їх 
зусилля через брак коштів, складну економічну ситуацію пере-
хідного періоду виявилися марними. 

Терези суспільної довіри перехилилися в сторону лівих сил. 
Однак УСП не змогла утримати владу, переконати електорат у 
своїй спроможності поміняти життя населення на краще. 

У 1998 році Уряд знову очолюють праві. Тепер вже ФІДЕС–
УГП. На порядок денний виносяться ті ж самі лозунги та 
декларації, що були при Уряді Й. Анталла. Національно-консер-
вативна ідеологія стає державною і уряд витрачає величезні фінан-
сові, кадрові ресурси для її впровадження у життя. При цьому 
багато передвиборних обіцянок у тому числі й у соціальній сфері, 
залишаються невиконаними. 

На початку ХХІ ст. на угорську політичну арену в якості 
головних гравців знову виходять ліві. Але світова криза, помилки 
керівництва Уряду, і в першу чергу авторитаризм Ф. Дюрчані, 
приводять до катастрофічного зменшення довіри до соціалістів. 
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Зростає вплив право-націоналістичної ідеології на населення 
країни. Цьому сприяло також і членство країни в НАТО та ЄС.  

Чергові вибори до ДЗ Угорщини в 2010 році привели до 
влади близько 80% представників правих партій. Уряд В. Орбана 
знову повернувся до національно-консервативної ідеології, і хоч 
його дії викликали гостру критику всередині ЄС, угорські керма-
ничі свою генеральну лінію не збиралися змінюватися. Цікавим є і 
те, що попри соціально-економічні негаразди населення країни 
продовжує й надалі підтримувати В.Орбана і його уряд. А авто-
ритет соціалістів росте дуже повільними темпами. 

Досвід Угорщини цікавий і для України, саме через поси-
лення національно-консервативної ідеології в нашій державі. У той 
же час, через російський фактор, регіональні відмінності у свідо-
мості населення України, недостатню національну самоідентифі-
кацію, на нашу думку, рух правих сил не матиме значного впливу 
на політико-ідеологічний процес у нашій державі. 

 
_______________ 
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РОЗДІЛ VI 
 ДОСВІД УТВЕРДЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ  

В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

6.1. Німецька Європа чи європейська Німеччина? 
 

Сьогодні не заперечується твердження про те, що сучасна 
Німеччина є одним із лідерів Європейського Союзу, державою, яка 
багато в чому визначає зміст сучасних економічних і політичних 
процесів як на європейському континенті, так і в світі. Підтвер-
дженням цього є такі факти. ФРН є однією з найбільш потужних 
країн-експортерів промислових товарів: за двадцять докризових 
років Німеччина 10 разів посідала 1-ше місце у світі за обсягами 
експорту, випереджаючи США та Японію. Лише у 2009 році за 
цим показником Німеччина поступилася Китаю, а сьогодні посідає 
3 місце. Частка зовнішньої торгівлі ФРН у ВВП перевищує 70%. З 
огляду на це, ФРН вельми зацікавлена в розширенні своєї при-
сутності на зовнішніх ринках. На сьогодні експорт німецьких то-
варів становить понад 950 млрд євро, а позитивне зовнішньо-
торговельне сальдо – близько 160 млрд євро. Найбільшими торговель-
ними партнерами Німеччини за загальними обсягами зовнішньо-
торговельного обороту є Франція (8,6%), Нідерланди (7,5%), Китай 
(7,4 %), США (6,3 %), далі – Італія, Великобританія, Австрія, Бельгія, 
Швейцарія, Польща і на 11 місці – Росія (3,3%). Німецька частка у 
загальних обсягах торгівлі ЄС з Китаєм становить близько 50%. До 
найважливіших зовнішньоторговельних партнерів Німеччини поза 
Європою належать також Японія (14 місце), Республіка Корея (20 
місце), Бразилія (21 місце), Індія (24 місце).  

Україна у структурі зовнішньої торгівлі Німеччини посідає 
невисокі місця. У післякризовий період найвище місце, яке вона 
займала у списку країн-імпортерів, було 38, а серед експортерів – 
50. За даними державного бюро статистики ФРН обсяги річної 
двосторонньої торгівлі між Україною та ФРН становлять близько 
8,0 млрд дол. США, причому з від’ємним для України сальдом. 
Іншими словами, як для нашої держави, так і для провідних країн 
континенту та світу місце і роль Німеччини відчутно помітна: від 
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стану економічних відносин багато в чому залежить соціально-
економічний поступ. Це твердження має беззаперечне значення 
особливо у складні, кризові періоди розвитку континенту. 

У той же час, перебіг подій повоєнної історії свідчить, що Ні-
меччина постійно стикалася раніше і стикається сьогодні з внутріш-
німи та зовнішніми проблемами і викликами. Так, понад 40 по-
воєнних років Німеччина була поділена на дві країни: Західну – ФРН і 
Східну – НДР, кожна із яких розвивалася за своїми політичними й 
економічними законами. У 1990 році відбулося подолання дводер-
жавності Німеччини, а фактично, до Західної була приєднана Східна 
Німеччина. Причому складнощі досягнення соціально-економічної 
єдності земель у федерації й до нині не подолано. 

Проте повоєнний перебіг подій в Європі та світі доводить, 
що кожен етап розвитку міжнародних відносин був відповідним 
етапом сходження ФРН, утвердження її в колі країн Заходу, зміц-
нення позицій у відносинах зі Сходом, а з досягненням єдності Ні-
меччина набирає все більшу вагу та міжнародний вплив не лише на 
континенті. Сприймаючи все це виважено й об’єктивно, незаанга-
жовані експерти та оглядачі неодмінно задаються питанням сто-
совно майбутнього становища такої континентальної надпотуги: 
наскільки можливим буде її домінування на європейському конти-
ненті, що переважить німецька Європа чи європейська Німеччина?  

Відповідь на це питання не є простим, тут слід враховувати 
цілу низку глибинних чинників та аргументів. Адже побіжний пог-
ляд уможливлює твердження як в одну, так і в іншу сторону. В ос-
танні десятиліття ФРН однозначно підтримує зміцнення інтегра-
ційного об’єднання Європейського Союзу – 28 країн континенту та 
посилення його ролі у розв’язанні гострих проблем фінансово-еко-
номічної та політичної сфер як у Європі, так і в світі. Водночас 
Німеччина, досягши єдності та ставши суверенною державою, так 
само як і інші її партнери, прагне все чіткіше виходити із власних 
національних інтересів. І, напевно, природно, що національні ін-
тереси сучасної ФРН не завжди співпадають з інтересами інших 
міжнародних акторів. Перебіг подій останніх десятиліть дає 
чимало таких прикладів. Відчутно це стало проявлятися за так зва-
ної «червоно-зеленої» урядової коаліції Г. Шредера – Й. Фішера та 
у період канцлерства А. Меркель. І тут виникає проблема тен-
денцій, допустимих меж розбіжностей та способів їх узгодження.  
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Так, розв’язуючи внутрішні проблеми, пов’язані з об’єднанням 
двох країн, Німеччина одночасно потужно впливала і на подолання 
зовнішніх викликів. Вони були обумовлені, у першу чергу, новою 
якістю розвитку європейської інтеграції – прийняттям Маастрих-
тського договору та курсу на формування більш ширшого та глибше 
інтегрованого Союзу, відмовою від німецької марки та введенням 
єдиної європейської валюти. У середині першого десятиліття ХХІ ст. 
проблем додало входження до лав Євросоюзу східноєвропейських 
держав молодої демократії. Загострилася конкуренція на ринках то-
варів, послуг, робочої сили, різко зросло навантаження на європейські 
та відповідно на німецькі фінанси, а німецька держава змушена була 
стати основним захисником жорсткої грошово-кредитної політики 
Європейського центрального банку.  

Окрім цих проблем додавалися виклики, пов’язані з про-
цесами глобалізації. Останні змінюють умови діяльності німецьких 
компаній на всіх зовнішніх ринках, які все більше освоюються фір-
мами із країн, що розвиваються, у тому числі з Китаю, Індії, Бра-
зилії. Змінюються умови конкурентної боротьби, зазнають новацій 
і форми міжнародної кооперації. Крім цього, маючи відкриту 
економіку, ФРН значно більше, ніж раніше, зазнає впливу різних 
тенденцій світового господарства. У цьому зв’язку світова фінан-
сово-економічна криза, що розпочалася у 2008 році справила до-
волі сильний вплив на народне господарство та політику Німеч-
чини. Країна стала перед необхідністю значно посилити втручання 
в економіку, у першу чергу за рахунок надання багатомільярдної 
підтримки основним економічним гравцям у банківській і про-
мисловій сферах. Знову ж таки набуло актуальності питання щодо 
ефективності діючої ринкової моделі, її перспектив, стосовно того, 
наскільки успішним буде майбутній економічний розвиток країни. 
Все це повною мірою поставило питання орієнтирів зовнішньої 
політики Німеччини, загалом в Європі та світі і, зокрема, стосовно 
Європейського Союзу. 

Аналізуючи еволюцію європейської політики ФРН, слід взя-
ти до уваги зовнішньополітичні засади Німеччини. Зовнішня 
політика за канцлерства Г. Коля будувалася під знаком Європи і її 
можна було охарактеризувати як «політику прагматичного реагу-
вання». З об’єднанням Німеччини змінилася внутрішня рівновага у 
Співтоваристві. Проте за виключенням Європарламенту, кількісне 
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представництво від ФРН у європейських структурах залишилося 
без змін. Згідно з рішенням Європейської ради в Единбурзі (1991 р.) 
кількість німецьких євродепутатів збільшилася з 81 до 99 осіб, тоді 
як Франція, Італія та Велика Британія збільшили цю кількість від-
повідно з 81 до 87 депутатів [1]. Конструктивна лінія ФРН принци-
пово не зазнала змін ні з приходом до влади «червоно-зеленої 
коаліції», ні з переїздом Уряду в Берлін. Це, по суті, підтверджує і 
згоду більшості німців з тезою, яку озвучив президент ФРН Р. Хер-
цог, а саме, що переїзд з Бонна в Берлін є «переміною місця, але не 
зміною орієнтирів». Проте з урахуванням внутрішніх і зовнішньо-
політичних реальностей постбіполярного світу, що змінилися, до 
яких додалися такі серйозні проблеми, як міжнародний тероризм, 
загроза поширення ракетно-ядерних технологій, неконтрольована 
поведінка так званих «країн-ізгоїв» і багато що іншого, Уряд 
«червоно-зеленої» коаліції повинен був по-новому обґрунтувати 
навіть такі константи, як європейська інтеграція та трансатлан-
тичне партнерство. 

Взятий «червоно-зеленою» урядовою коаліцією курс на 
оновлення підходів щодо європейської політики й посилення її 
інтеграційної складової наполегливо провадився в життя. Феде-
ральний канцлер Г. Шредер визначав німецьку зовнішню політику 
як «політику в Європі, для Європи і як наслідок цього, що вихо-
дить з Європи». Такому визначенню служили підстави, передусім 
у фінансовій сфері. Загальний вклад ФРН до бюджету ЄС у 2002 
році становив близько 25 млрд євро (25%). Чисті ж виплати Ні-
меччини до бюджету ЄС перевищили рекордну суму в 9 млрд євро. 
Для порівняння слід зазначити, що Франція з її 0,7 млрд євро по-
сідала усього лише скромне сьоме місце [2]. 

Канцлер Шредер підкреслював, що метою «червоно-зеленої» 
коаліції є створення близького та зрозумілого громадянам Євро-
пейського Союзу, орієнтованого передусім на вирішення соціально 
політичних і екологічних проблем. Федеральний Уряд виступив за 
розширення демократії та транспарентності, за зміцнення Європей-
ського парламенту. Г. Шредер вважав, що розробка загальноєвро-
пейської політики у сфері забезпечення зайнятості (так званий 
загальноєвропейський «пакт зайнятості») є одним із найважливі-
ших завдань. Обіцяючи робити все «краще, ніж Коль» і вести 
наступальну європейську політику, що враховує німецькі націо-
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нальні інтереси, він підтримав стратегічні плани розширення євро-
пейських структур на Схід, тобто на країни Східної і Південно-
Східної Європи. Водночас передумовою цього мали бути реформи 
ЄС, у першу чергу, реформа аграрної та фінансової політики, а 
також удосконалення засад формування та діяльності європей-
ських інститутів. 

Що ж до економічної сторони об’єднання Європи, то Г. Шре-
дер виходив із потреби відновлення рівності прав. На щорічній 
нараді глав урядів, міністрів закордонних справ і міністрів фінансів 
країн ЄС у Відні він підкреслив: «Час, коли Європа процвітала за 
рахунок Німеччини, пройшов. Ми готові і далі виступати «мо-
тором» Європейського Союзу, але це не означає, що ми оплачу-
ватимемо чиюсь недбайливість, з цим пора покінчити» [3]. Такий 
відчутно новий акцент почав усе більше стверджуватися у прак-
тичній діяльності Уряду ФРН як за канцлерства Г. Шредера, так і в 
період, коли його наступником стала А.Меркель. 

Дані нові виміри із заклопотаністю були зустрінуті як в 
Брюсселі, так і в інших європейських столицях. Очевидно, що на 
позицію Г. Шредера вплинула економічна ситуація в країні, від 
якої багато в чому залежала міцність позицій правлячої коаліції. 
Щоб не опинитися в програшному становищі, Німеччина прагнула 
за своїми баченням та правилами визначати конфігурацію Європи 
майбутнього. Цим пояснюється той факт, що ФРН висунула плани 
трансформації інститутів ЄС у певну федеральну державу за 
образом і подобою самій Німеччині. Німецька модель реформи 
управління Євросоюзом припускала: 

- перетворення Єврокомісії на виконавчий орган з виконав-
чими функціями (хоча, враховуючи настороженість Лондона і 
Парижа, вона ще не мала називатися Урядом); 

- обмеження рівня представництва країн-членів в Євро-
пейській Раді за прикладом німецького бундесрату; 

- наділення Європарламенту широкими законодавчими повно-
важенями, включаючи можливість прийняття бюджету, що автома-
тично веде до обмеження суверенітету національних парламентів. 

За таких підходів Уряду Шредера-Фішера стало зрозумілим, 
чому реформу наднаціональних структур, запропоновану керівниц-
твом ФРН, зустрінуто прохолодно з боку інших країн-членів ЄС, 
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зокрема Франції і Великобританії. Примара супердержави із засиллям 
в ній Німеччини стурбувала багатьох політиків Старого Світу. 

Франція відмовилася голосувати за німецьку пропозицію про 
співмірне фінансування у сфері аграрної політики, зберігаючи для се-
бе існуючі преференції. Берлін і Париж домовилися залишити без 
змін витрати на спільну аграрну політику ЄС на рівні 2006 року. 
Проте це було збереженням більш виграшного становища Франції [4]. 

Відчутним зіткненням франко-німецьких інтересів став саміт 
ЄС, проведений у Ніцці у 2000 році, який повинен був в організа-
ційному плані підготувати Союз до розширення на Схід. Власне, і 
стратегічний документ Європейської комісії, схвалений у листо-
паді 2001 року, який передбачав прийом в Євросоюз до десяти 
нових членів, був розроблений за ініціативою Німеччини. При цьо-
му, ФРН наполягала не лише на розширенні ЄС, але і на зміцненні 
його інститутів. У Ніцці ж, використовуючи своє головуюче стано-
вище, Франція змогла протистояти німецьким вимогам розпо-
діляти голоси та місця відповідно до чисельності населення, за 
якого суттєві переваги мала б ФРН. Французьке «ні» такому праг-
ненню Берліна було не лише проявом національної самосвідомості, 
але і відображенням різних підходів до європейського будівництва. 
І за наполяганням Франції було прийнято рішення стосовно голо-
сування по найважливішим питанням євробудівництва на засадах 
так званої подвійної більшості. 

Подвійна більшість передбачає, що за відповідне рішення 
мають проголосувати не менше 55% усіх держав-членів ЄС і вони 
ж повинні представляти не менше 65 % населення Євросоюзу. 
Лише за цих умов рішення стає легітимним. Обстоюючи де-
мократичні засади функціонування майбутнього розширеного 
Євросоюзу, у Ніцці було прийнято і два інших важливих рішення. 
Одне стосувалося того, що всі 27 країн-членів ЄС будуть пред-
ставлені комісаром у Єврокомісії. А друге – розширення сфери 
застосування принципу подвійної більшості при голосуванні, а 
одностайним голосуванням мали вирішуватися лише 70 позицій 
від усіх статей Договору про заснування Євросоюзу, що становить 
тільки 10% їх кількості. Це стало свого роду ствердженням більш 
демократичних підходів європейського будівництва [5].  
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Чим же пояснюється різниця в підходах Берліна та Парижу 
до европейскої інтеграції? У відносинах з Францією певним ру-
бежем стало німецьке об’єднання та ліквідація протистояння Схід-
Захід, які помітно вплинули на геополітичне становище двох дер-
жав. Якщо раніше ФРН постійно виступала на політичному рівні 
як молодший партнер Парижу, то з 1990-х років вона, значно збіль-
шивши територію та населення, прагнула ствердити нові пара-
метри франко-німецької співпраці в Європі. Париж бачив в май-
бутньому розширенні ЄС на Схід перспективу відтіснення себе на 
географічне узбіччя Європи, тоді як Берлін все більше висувався в 
центр континенту, маючи можливість узяти на себе функцію спо-
лучної ланки між Сходом і Заходом. Це спонукало ФРН стати при-
бічником розширення ЄС, а Францію, навпаки, – його інституціо-
нального поглиблення. Нова розстановка сил значно підвищила 
роль і вагу Німеччини. Проте схвалені інституційні зміни значною 
мірою урівноважили можливості двох партнерів – Німеччини та 
Франції на етапі значного східного розширення Євросоюзу. 

Важливе місце в контексті проблематики розширення ЄС 
займають німецько-турецькі стосунки і перспективи інтеграції Ту-
реччини в «об’єднану Європу» (саміти ЄС в Гельсінкі і Копенга-
гені в принципіальному плані дали «зелене світло» на вступ цієї 
країни в Євросоюз). У ФРН існують дві точки зору з цього питання – 
«проти» і «за» прийом Туреччини до лав ЄС. Противники прийому, 
на стороні яких є багато діячів з блоку ХДС/ХСС, посилаються, по-
перше, на той факт, що Туреччина з точки зору географії не нале-
жить до Європи, а її політична культура значною мірою відріз-
няється від європейської, і країна не сповідує демократичні прин-
ципи західного зразка. По-друге, з економічної та соціальної точки 
зору Туреччина – одна з найслабкіших ланок серед претендентів на 
вступ в ЄС. А економічна слабкість країни потребуватиме величез-
них фінансових вливань, які за підрахунками експертів з Брюсселю 
становитимуть 20 млрд євро щорічно. З них 5 млрд євро дове-
деться платити Берліну. До цих проблем додається виклик з точки 
зору демографії – в найближчі 15-20 років кількість турків переви-
щить 80 млн чоловік і Турція пересуне Німеччину по цьому показ-
нику в Західній Європі на друге місце. Більше того, Євросоюзу, 
передусім ФРН, слід налаштуватися на потужні еміграційні потоки 
у свою сторону з Туреччини. Проблема ж інтеграції мусульман-
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ського населення Туреччини в європейський культурний простір 
залишається як і раніше дуже гострою, і про це у ФРН активно 
дискутують [6]. Тим самим врахування економічної слабкості та 
демографічної потужності не робить привабливим в осяжному 
майбутньому прийом Туреччини в Європейський Союз. 

Точку зору німецьких супротивників щодо прийому Туреччини 
в ЄС поділяють і багато французьких політиків. Так, наприклад, ко-
лишній Президент Франції В. Жискар д’Эстен в інтерв’ю газеті «Ле 
Монд» 9 листопада 2002 року заявив: «Туреччина – це країна, близька 
до Європи, важлива країна, у якої є справжня еліта, але вона – не 
європейська країна». Вступ Туреччини в ЄС, за його словами, означав 
би кінець Союзу. 

Прибічники інтеграції Туреччини в ЄС, навпаки, аргумен-
тують позитивним досвідом зв’язки, що склалися у двосторонніх 
відносинах. Для них Анкара відіграє стратегічну роль, передусім, з 
точки зору внутрішньої політики. Турецька община, що налічує 
більше 2 млн осіб, є найбільшою діаспорою в країні. Темпи отри-
мання її членами німецького громадянства вражають своєю швид-
кістю. Щорічно громадянами ФРН стають близько 80 тис. турків. 
У виборах до бундестагу ще у 2002 році взяли участь понад 500 
тис. турків. Не менш важлива роль Анкари для Берліна з точки 
зору економіки. Торговельні й інвестиційні потоки, що здійсню-
ються в обох напрямках 1100 німецькими фірмами в Туреччині і 
більш ніж 40000 турецьких фірм в Німеччині, збільшуються 
настільки динамічно, що Федеральний союз німецької промисло-
вості однозначно висловився уже в 2002 році за прийом Туреччини 
до лав Євросоюзу [7]. Надалі, не можна не враховувати роль Ту-
реччини, як стратегічного партнера НАТО (а її претензії на член-
ство в ЄС постійно підтримуються з боку США), що має виходи в 
Чорне і Середземне море, на Кавказ, в Центральну Азію, на Бал-
кани та Близький Схід. Таким чином, значення Туреччини як стра-
тегічного партнера ФРН, має неабияке підгрунтя.  

Проте якщо безпрецедентне розширення Євросоюзу за раху-
нок країн ЦСЄ пройшло більш менш узгоджений та зростаючий 
вплив Німеччини певною мірою урівноважувався зміцненням 
інституційних засад інтеграції, то у випадку з Туреччиною все не 
так однозначно. Дійсно, враховуючи вищезазначені чинники, стає 
зрозумілим зволікання з даними прагненнями Анкари. Все це дає 
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підстави стверджувати, що не слід чекати швидкого вирішення цієї 
проблеми, яка стала серйозним «головним болем» для берлінських 
політиків і в період правління канцлера А. Меркель та, напевно, 
буде викликом і в майбутньому. 

Аналізуючи становище Європейського Союзу вже 28 держав 
і відповідно лінію Берліна, слід враховувати кризові явища в само-
му ЄС та виклики світової фінансово-економічної кризи, що поча-
лася у 2008 році. Неприйняття Конституції Євросоюзу певною мі-
рою загальмувало поглиблення інтеграції та програмованих інсти-
туційних змін. Проте взята вимушена декількарічна пауза сприяла 
корегуванню амбітних підходів щодо зміцнення засад федералізму 
та широкому інформуванню громадян ЄС-27 про принципи його 
функціонування. Проведена політика щодо демократизації роботи 
Європарламенту та інших структур уможливили прийняття Ліса-
бонської угоди і тим самим зміцнити наддержавні інститути ЄС. 

Так звана Лісабонська угода реформування, що набрала чин-
ності з 1 грудня 2009 року, скоригувала розбіжності та уможливила 
завершення реформ інституцій ЄС. Проведені реформи надали 
Євросоюзу єдину структуру, зробили його суб’єктом права та замі-
нили відхилену Конституційну угоду. Утім Лісабонська угода не 
замінила існуючі договори, а лише змінила. Внесено корективи у 
політичну систему Євросоюзу, Європейська Рада набула статусу 
інституції ЄС. Відтепер Президент Ради висувається не за прин-
ципом ротації через півроку, а обирається главами держав і урядів 
терміном на 2,5 роки. Першим Президентом Ради 19 квітня 2009 
року було обрано Хермана ван Ромпея (Бельгія) [8]. Сутнісним 
інституційним нововведенням Лісабонської угоди є запроваджена 
посада Верховного представника зовнішньої політики та безпеко-
вої політики. Європейська Рада призначає Верховного представ-
ника на 5 років, до його повноважень належить забезпечення пос-
лідовності у цій сфері діяльності ЄС, а також представлення 
Євросоюзу на міжнародній арені. Першою цю посаду з 1 грудня 
2009 року обіймала Кетрін Ештон (Велика Британія) [9]. 

Показово, що найбільших змін у діяльності Ради міністрів 
ЄС зазнає процедура ухвалення рішень. Починаючи з 2014 року, 
майже всі рішення будуть ухвалюватися за принципом подвійної 
більшості, про який вже згадувалось раніше. Принцип одностай-
ного голосування стосуватиметься лише податків, оборони, зов-
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нішньої політики та соціальної безпеки. Із 2014 року повинна 
зменшитися чисельність Європейської комісії, лише дві з трьох 
держав будуть мати у ній свого комісара. Рівноправність країн у 
цьому органі буде забезпечувати процедура ротації. Також до 750 
осіб зменшиться Європейський парламент, найбільше – 96 депу-
татів працюватиме від Німеччини (нині – 99), а найменше – від 
Кіпру (6 депутатів) [10]. 

Також Лісабонська угода вперше визначила і договірну мож-
ливість виходу із ЄС будь-якої держави-члена, а також реалізацію 
громадських ініціатив щодо коригування тієї чи іншої спільної 
сфери об’єднаної Європи.  

У світлі проблем, які викликала нинішня світова фінансово-
економічна криза, останні положення Лісабонської угоди мають 
доволі неоднозначну вагу. До цих положень апелювали у своїх 
прогнозах та оцінках як вітчизняні, так і іноземні політики, ог-
лядачі, коли коментували багатотисячні маніфестації та страйки в 
Греції, Португалії, Кіпрі та інших країнах. І якщо врахувати, що не 
лише в Греції, але й в інших південних країнах Європи, удари кри-
зи доволі відчутні, то стабілізаційні заходи ЄС, де роль ФРН є про-
відною, мали доленосне значення для збереження лав інтеграцій-
ного об’єднання. Газети й журнали писали про всезростаюче без-
робіття в Греції, Іспанії та Португалії, обговорювали страхи євро-
пейців. Серед політиків та експертів розбіжності оцінок і прогнозів 
межували від найпесимістичніших економічних до алармістських 
політичних прогнозів, тобто до втрати членства найбільш слаб-
кими країнами об’єднання. Навіть стверджувалось про можливий 
ефект доміно у випадку, коли Греція стане банкрутом, то вона 
потягне за собою інші країни, а отже, зона євро під загрозою [11].  

У таких кризових умовах Берлін твердо й однозначно об-
стоював у Брюсселі необхідність створення стабілізаційного фонду 
та на необхідності проведення жорстких реформ у Греції, Португа-
лії, Кіпрі та інших країнах. ФРН наполягала та добилася прийняття 
так званого фіскального пакту, тобто пакету заходів жорсткої еко-
номії, який погодили всі країни ЄС, крім Великобританії та Чехії. 
Берлін також домігся розробки та запровадження постійно діючого 
Європейського стабілізаційного механізму [12]. 
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Показово, що був створений величезний стабілізаційний 
фонд ЄС з загальним обсягом у 700 млрд євро. З нього країни 
Європи з ослабленою економікою змогли отримати значні кошти 
на боротьбу з кризою. Участь у фонді кореспондується відповідно 
до обсягів ВВП, найбільша доля належить Німеччині – 27% [13]. 
Проте чимало представників ФРН переймалися тим, щоб він не 
перетворився у допомогу по безробіттю для країн, які переживали 
економічну кризу. З жовтня 2012 року запрацював Європейський 
стабілізаційний механізм. Надання фінансової підтримки Афінам 
обумовлювалося значним зниженням державного боргу за рахунок 
скорочення пільг і зниження зарплат, підвищенням пенсійного 
віку, звільненням до 2015 року 150 тис. державних службовців 
Прийняття Грецією непопулярних реформ уможливило виділення 
зі стабілізаційного фонду чергового траншу. Загалом пакет до-
помоги Греції становить понад 130 млрд євро [14].  

У своєму виступі в бундестазі, коли вирішувалося питання 
щодо надання допомоги Греції, А. Меркель говорила про «без-
альтернативність» цього рішення. А у відповідній урядовій заяві 
Федеральний канцлер стверджувала, що якщо краху зазнає євро, 
краху зазнає і Європейський Союз. Хоча, чимало парламентарів 
стверджували, що крах євро не обов’язково призведе до краху 
Євросоюзу, адже останній існував і до введення єдиної валюти. А 
частина ЄС, не будучи членом єврозони, вправно справляється з 
нинішньою економічною кризою. 

Вельми показовим у цьому випадку є рішення Конститу-
ційного суду ФРН, який лише через чотири місяці розгляду виніс 
рішення про допустимість участі Берліна у Європейському стабілі-
заційному механізмі, але з певними застереженнями, що німецьку 
участь має кожного разу схвалювати бундестаг. Формування Євро-
пейського стабілізаційного механізму було важливим проектом і 
для канцлера А. Меркель, яка не раз виступала за цілісність євро-
зони та обіцяла зробити все для її захисту. За оцінкою канцлера, у 
минулому році був досягнутий прогрес. І відтепер ЄС має не лише 
Стабілізаційний фонд, але й бюджетний союз, що наступним кро-
ком стане запровадження до 2014 року банківського нагляду. Саме 
він покликаний сприяти економічній співпраці з метою підви-
щення конкурентоздатності країн єврозони [15].  
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Слід зазначити, що реальний сектор економіки зазнав менше 
збитків, ніж фінансова сфера. Наприклад, ВВП Німеччини у 2012 
році дещо виріс, а окремі галузі, зокрема машинобудування, 
значно прибавили, тут експорт зріс на 8,0%. Якщо говорити про 
єврозону держав у цілому, то експерти прогнозують, що в кінці 
2013 року, зрештою, наступить покращення [16].  

Новим викликом для Німеччини та всього Європейського 
Союзу стала заява напередодні та під час Всесвітнього еконо-
мічного форуму в Давосі 2013 року Голови Уряду Великої Британії 
Д. Камерона, тобто країни економічно більш стійкої, щодо мож-
ливого виходу з Євросоюзу. Це, вочевидь, дуже гостра проблема 
для об’єднаної Європи, животрепне й болюче питання для най-
активніших прихильників інтеграції – Німеччини та Франції. 

Відомо, що британці традиційно доволі скептично налашто-
вані стосовно Європи. Про це добре знають у європейських столи-
цях. Однак останні заяви британського Прем’єр-міністра Д. Каме-
рона вразили й обурили багатьох. У своєму зверненні до британців 
він повідомив про готовність у разі його перемоги на наступних 
парламентських виборах провести референдум щодо подальшого 
перебування їхньої країни в Європейському Союзі. Голова Євро-
парламенту М. Шульц закинув керівникові Уряду в Лондоні «не-
безпечну гру», до якої той вдається «з тактичних, внутрішньо-
політичних міркувань». 

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Камерон 
конкретизував свою критику на адресу Європи, зокрема він ствер-
джував, що Велика Британія відстає від світового розвитку. Під-
приємства страждають внаслідок зарегульованості, їхні витрати 
зростають, що шкодить британцям. Камерон переконаний, що виб-
ратися з кризи Європа зможе тільки в тому випадку, якщо поси-
лить свою конкурентоздатність. Саме конкурентоздатність, на його 
думку, є запорукою добробуту [17].  

Що стосується критичних зауважень на адресу Європи, то 
тут канцлер Німеччини А. Меркель підтримала свого британського 
колегу. Принаймні таке враження склалося під час її виступу в 
Давосі. Про можливий вихід Великобританії зі складу ЄС вона не 
обмовилася жодним словом, натомість присвятила велику частину 
своєї промови темі конкурентоздатності Євросоюзу. 
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«Європа – це 7% світового населення. Європа забезпечує 
чверть світового економічного потенціалу. На Європу припадає 
половина всіх соціальних витрат у світі, – констатувала Меркель. – 
Ми збережемо наш добробут тільки в тому разі, якщо будемо 
інноваційними та орієнтуватимемося на кращих». На переконання 
німецького канцлера, тема конкурентоздатності, про яку говорив 
також Камерон, є центральною для Європи [18].  

Але на цьому спільність позицій німецького канцлера й бри-
танського Прем’єр-міністра вичерпалася. Як зауважують оглядачі, 
ідеї Меркель стосовно того, як саме посилити європейську кон-
курентоздатність, не переконали Камерона. Канцлер запропону-
вала створити так званий «пакт конкурентоздатності», який би 
функціонував за принципами «фіскального пакту»: національні 
уряди зобов’язуються по відношенню до Єврокомісії посилити 
конкурентоздатність своїх країн. За її словами, йдеться про такі 
речі, як виробничі витрати, розмір заробітної плати, інвестиції в 
дослідження й інфраструктуру, ефективність адміністрування. 
Оскільки ці питання перебувають у компетенції окремих країн, то 
угоди та норми, які пропонуватиме Брюссель, мають проходити 
через національні парламенти. 

Слід зазначити, що розбіжності у поглядах не стали завадою 
для розмови Меркель і Камерона в Давосі. «Спільна політична 
воля є значно важливішою, ніж постійне створення нових центра-
лізованих структур, які наш народ відхиляє», – вважає британський 
Прем’єр-міністр. Він нагадав, що його країна активно бере участь у 
вирішенні всіх нагальних європейських питань – це і підвищення 
конкурентоздатності, і боротьба з тероризмом, і запобігання зміні 
клімату. «Тут треба діяти спільно», – заявив він, але водночас кате-
горично відхилив створення централізованого політичного союзу. 

Слід взяти до уваги, що інші європейські лідери, які брали 
участь в Світовому форумі у Давосі гостро реагували на виступ 
Камерона та можливих наслідків виходу Британії з ЄС. Так, 
французький Міністр закордонних справ Л. Фабю заявив, що 
Франція «покладе червону доріжку» перед бізнесменами, які від-
мовляться інвестувати у Британію через її можливий вихід з ЄС. 
Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте заявив, що він цілком 
погоджується з тезами британського колеги про те, що ЄС повинен 
стати більш сучасним, конкурентоздатним та адекватним ситуації, 
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але припустив, що «Британія поза межами Європейського Союзу 
стане лише невеличким островом десь посередині Атлантики між 
США та ЄС, не поєднаним ані з Європою, ані з Америкою». 
Х. Торнінг-Шмідт, Прем’єр-міністр Данії, яка також утримується 
від запровадження євро, але залишається одним із прихильників 
поглиблення євроінтеграції, заявила, що Британія цілком має право 
обговорювати можливість виходу із ЄС, навіть проводити референ-
дум з цього приводу, але повинна усвідомлювати відповідальність 
за таке рішення, а також говорити про переваги членства в ЄС. 
Прем’єр-міністр Італії, М. Монті, закликав до відповідального 
ставлення Лондона щодо заявлених намірів. За таких підходів слід 
запитати британців і про те, чи вони самі хочуть залишатися гро-
мадянами об’єднаної Європи, чи вони голосуватимуть і за вихід зі 
спільного ринку товарів, послуг та робочої сили [19].  

Враховуючи наявні розбіжності з Лондоном, доводиться 
сумніватися, чи вдасться А. Меркель подолати таку налаштова-
ність Великобританії у контексті зміцнення її поступу в ЄС. Як ні-
мецький канцлер, так і британський Прем’єр-міністр виступають за 
обмеження податкового тягаря, але водночас Меркель наполягає 
на значно більшому регулюванні фінансового сектора, ніж з тим 
міг би погодитися Камерон. «Після фінансової кризи 2009 року ми 
домовилися, що кожен фінансовий об’єкт, кожен учасник фінан-
сового ринку та кожен фінансовий продукт піддаватимуться регу-
люванню, – нагадала німецький канцлер. – Сьогодні ми зали-
шаємося ще дуже віддаленими від таких домовленостей». 

Федеральний канцлер Німеччини А. Меркель, зосереджу-
ючись у практичній діяльності, на структурних реформах ЄС, у 
Давосі заявила, що в питанні підвищення конкуренції та віднов-
лення економічного зростання Європа ще не досягла мети, але 
рухається у правильному напрямі.  

Слід наголосити, що фінансово-економічна криза суттєво 
вплинула та продовжує впливати на перебіг подій в Євросоюзі. 
Так, кризові явища в ЄС призводять до відчутних змін у настроях 
європейської громадськості стосовно подальших перспектив 
європейської інтеграції. Тривалість та складність пошуку шляхів 
виходу з важкої економічної кризи спричиняє і політичні розбіж-
ності всередині спільноти. У багатьох державах ЄС різко знизився 
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рівень суспільної згоди щодо можливості подальшої інтеграції нових 
членів. Німеччина завжди була активним прибічником розширення 
ЄС. Натомість, останнім часом німецька влада відверто прихильна до 
паузи з метою консолідації та поглиблення інтеграції всередині са-
мого ЄС. У деяких країнах з’явилися алармістські настрої щодо спіль-
ної валюти євро та можливостей виходу з єврозони.  

Саме активна позиція ФРН, підтримка Францією лінії Бер-
ліна сприяли запровадженню відповідних інституційних і реальних 
антикризових заходів стосовно кожної із проблемних країн, а це не 
лише Греція, Португалія, Іспанія, але й Ірландія, Італія, Кіпр та 
інші країни-члени спільноти.  

Результатом тривалих і надзвичайно складних перемовин 
всередині ЄС спричинених фактичним дефолтом Греції, та знач-
ним погіршенням ситуації у багатьох державах спільноти, стало 
запровадження в травні 2010 року «Європейського фонду фінан-
сової стабільності» (ЄФФС або European Financial Stability Facility 
(EFSF). Це було лише тимчасовим запобіжним заходом, утім через 
загрозу можливих дефолтів і зростання боргових зобов’язань де-
яких держав єврозони згаданий механізм був терміново реформо-
ваний. На тлі цього значно посилилась роль Німеччини у сфері 
контролю та розпорядження фінансами Фонду. Від позиції Берліна 
відтепер залежала доля усіх держав ЄС, яким потрібна або рано чи 
пізно знадобиться фінансова допомога. 

На так званому кризовому саміті ЄС у грудні 2011 року було 
ухвалено рішення про створення фіскального союзу, яке одно-
стайно підтримали 17 держав-учасниць єврозони та 9 держав, які 
ще не є учасниками Євросоюзу. Лише одна держава – Велико-
британія, виступила проти створення фіскального союзу, що 
потребувало в подальшому укладання з нею окремого пакту решти 
26 країн. Підсумкова заява голів держав та урядів єврозони визна-
чила перелік правил, наступного Нового пакту щодо фіскальної 
політики ЄС. В їх числі: збалансування державних бюджетів або 
наявність профіциту (при цьому, річний дефіцит не повинен 
перевищувати 0,5% номінального ВВП); упровадження відповід-
ного механізму контролю; порядок дій у випадку перевищення 
граничного рівня дефіциту бюджету у 3% (аж до застосування 
санкцій проти держави-члена, які можна скасувати лише квалі-
фікованою більшістю); моніторинг та оцінку бюджетного пла-
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нування; розбудову системи економічного та бюджетного моніто-
рингу тощо. У числі інших важливих рішень саміту були домов-
леності про прискорення набуття чинності угоди про Європей-
ський механізм стабільності (ЄМС або ESM). Він має замінити 
Європейський інструмент фінансової стабільності (у рамках ос-
таннього фінансуватимуться програми, строк дії закінчується до 
середини 2013 р.); посилення залученності МВФ у процес стабілі-
зації єврозони (надання фонду додаткових 200 млрд євро у формі 
двосторонніх кредитів); посилення управлінських структур євро-
зони, зокрема запровадження регулярних самітів євро двічі на рік.  

Водночас на саміті показовим став і факт відхилення Німеч-
чиною важливих питань, зокрема щодо впровадження євро бондів. 
Насамперед, через небажання перекладати основний фінансовий 
тягар на сильні країни, що ще більше може послабити бюджетну 
дисципліну в проблемних державах. ФРН заперечила можливість 
паралельного існування ESM та EFSF після 2012 року із загальною 
кредитною потужністю 940 млрд євро та посилення ролі Євро-
пейського центрального банку. Берлін не погодився надати дозвіл 
на додаткову емісію євро.  

Варто мати на увазі, що на європейську політику Німеччини 
мають вплив фактори як внутрішнього, так і зовнішнього виміру. У 
ФРН створена так звана партія «Альтернатива для Німеччини» на 
чолі з Б. Луке, яка у квітні 2013 року вже ухвалила передвиборну 
програму з відкритою вимогою скасувати євро. Супротивники єдиної 
європейської валюти мають намір отримати місця в бундестазі [20].  

Засновник політичного об’єднання на з’їзді партії заявив, що 
головною метою партії стане ліквідація єврозони в її нинішньому 
вигляді. За його словами, запровадження загальноєвропейської ва-
люти було історичною помилкою, яку необхідно виправити, - так 
зазначає інформаційна агенція dpa. Луке та його соратники вва-
жають, що Європа розкололась на збіднілий Південь та економічно 
успішну Північ саме внаслідок запровадження євро. На їхню 
думку, повернення до національних грошових одиниць дозволить 
послабити напругу, що зростає між європейськими сусідами, та 
уникнути нових антинімецьких настроїв.  

У програмному документі занотовано, зокрема, що «Ні-
меччина не потребує євро», крім того, ця валюта «шкодить іншим 
країнам». У програмі також наголошується, що ЄС не може бути 
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«трансфертним союзом», а всі законодавчі повноваження повинні 
повернутись до національних парламентів європейських країн.  

Із закликом зберегти євро публічно виступив колишній мі-
ністр закордонних справ Німеччини, ліберал Ганс-Дітріх Ґеншер. 
«Європа перебуває на роздоріжжі», - написав він у тижневику 
Focus. На його думку, ті в Німеччині, хто відкрито або приховано 
прагнуть поховати євровалюту, ставлять на карту всю ідею об’єд-
наної Європи. На думку Ґеншера, альтернативи Європі немає.  

Звичайно, що для того, щоб потрапити в бундестаг, «Альтер-
нативі для Німеччини» необхідно набрати на виборах у вересні ц.р. 
не менше 5% голосів. Згідно з соціологічним опитуванням, чимало 
німців могли б проголосувати за нову партію, зауважує dpa. Однак 
як вказує агенція, об’єднання противників євро має мало шансів на 
успішне для них завершення виборчої кампанії. 

До числа зовнішніх чинників належать не тільки реальні по-
казники та взаємини, але й прогнози та ситуація на ринку праці. 
Єврокомісія у травні ц.р. оприлюднила черговий прогноз, за яким 
єврозона за підсумками 2013 року може ще глибше зануритися у 
рецесію. Тільки з наступного року її економіка знову почне зроста-
ти, хоча на рівень безробіття це не вплине [21].  

Єврокомісія дійсно продовжує погіршувати прогнози щодо 
економічного зростання єврозони. Так, за прогнозами, 2013 року 
Єврокомісія очікує скорочення ВВП у 17 країнах Єврозони на 
0,4%. Тільки у другій половині року економіка Єврозони посту-
пово почне зростати, а у 2014 році ВВП зросте на 1,2%. Про це 
заявив у Брюсселі єврокомісар з валютних питань О. Рен. Перш за 
все, негативні прогнози базуються на даних очікуваного послаб-
лення економіки у Франції, Іспанії та Італії. За даними єврокомі-
сара, французька економіка цього року зменшиться на 0,1%, тоді 
як Іспанія та Італія повинні подужати мінус у понад 1%. Раніше, у 
лютому, Єврокомісія висловлювалась дещо стриманіше й очіку-
вала зниження економічного зростання у Єврозоні на 0,3%. Утім, 
на сьогодні прогнози стали більш скептичними і щодо Німеччини: 
прогноз економічного зростання знизився на одну десяту пункта та 
опустився до позначки у 0,4%. 

Про слабкість європейської економіки та необхідність додат-
кових заходів щодо стимулювання її відновлення заявив і Глава 



Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві... 364 

Європейського центрального банку М. Драгі. Проте за його твер-
дженням «політика ЄЦБ залишатиметься стимулюючою стільки, 
скільки це буде необхідно». Як відомо, за підсумками зустрічі Ради 
керівників ЄЦБ було ухвалено рішення знизити ключову процентну 
ставку до рекордно низької позначки 0,5%. Утім, за прогнозами 
експертів, ціновій стабільності в єврозоні таке зниження ставки не 
загрожує, адже всупереч багатьом прогнозам, інфляція тут не зростає, 
а уповільнюється, причому останніми місяцями дедалі швидше. 

Повільне економічне зростання при високому рівні без-
робіття прогнозується на наступний рік. Європейська комісія 
стверджує, що з одного боку, економіка знову почне зростати, і 
ВВП єврозони зросте на 1,2%. З іншого боку, безробіття утри-
муватиметься на рівні близько 12%.  

Бюджетний дефіцит у Єврозоні наступного року утриму-
ватиметься нижче критичної 3% позначки. Однак, як повідомив 
єврокомісар Рен, дев’ять з 17 країн єврозони таки вийдуть за ці 
межі, зокрема Франція та Іспанія. Водночас, за прогнозами Брюс-
селя, як Франція, так і Іспанія у 2015 році вже повернуться на рі-
вень, менший за три відсотки. 

За таких умов саме стабільність Німеччини та її зростаючий 
вплив на ситуацію на сьогодні є чи не єдиною гарантією можли-
вості подолання європейської кризи. Адже до зони ризику потра-
пила не лише Італія, а навіть Франція. Успіх подолання кризи знач-
ною мірою залежить від Німеччини, як країни з найбільш сильною 
та стабільною економікою ЄС. У площині подальших заходів 
впливу постає питання значного посилення управління фінансами 
та контролю за бюджетною дисципліною. Німеччина та Франція 
виступають за інституціоналізацію цієї сфери, зокрема через ство-
рення т. зв. економічного уряду ЄС, який би контролювався уря-
дами держав-членів. Основними кроками на цьому напрямі стали: 
посилення контролю за національними бюджетами; часткове спи-
сання боргів Греції (у розмірі 50% її заборгованості); рекапіта-
лізацію провідних європейських банків; збільшення розміру Євро-
пейського стабілізаційного фонду у вигляді гарантій країн євро-
зони майже вдвічі, до 1 трлн євро.  

Прийняті заходи сприяють приборканню фінансово-еконо-
мічної кризи, а то й подоланню її наслідків. На карту поставлено не 
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лише спасіння спільної європейської валюти, але й самого об’єд-
нання спільноти. Слід з’ясувати хто надає кошти задля порятунку 
євро, а хто і в якому розмірі їх отримує? Згідно з оглядом Ні-
мецької хвилі (DW), проведеним у травні 2013 року [22], кредити 
від європейських фондів порятунку євро одержать або вже одер-
жують 5 країн-членів валютного співтовариства. Фінансується ця 
допомога 12 країнами єврозони. Також на порятунок від дефолту 
охоплених кризою країн спрямовуються кредити Міжнародного 
валютного фонду (МВФ). А на додачу до цих коштів платоспро-
можні країни напряму виділяють кредити тим членам єврозони, 
котрі потребують допомоги для порятунку своїх банків і забезпе-
чення державних видатків.  

Так, порятунок Греції коштуватиме Євросоюзу майже 350 
мільярдів євро. Європейський Союз, окремі країни-члени ЄС та 
МВФ загалом пообіцяли надати Греції 240 млрд євро. Ця най-
більша за обсягом фінансова допомога здійснюється ще Європей-
ським фондом фінансової стабільності (ЄФФС) – тимчасовим по-
передником ЄСМ. За даними Єврокомісії, ЄФФС уже надав Греції 
116 млрд євро допомоги, залишилося виплатити ще 28 млрд. Від 
окремих країн-членів ЄС Греція отримала двосторонні кредити на 
загальну суму 53 мільярди євро. МВФ встиг надати країні близько 
20 млрд євро. Від приватних кредиторів Греція за допомогою 
державних облігацій отримала 107 млрд євро. Тобто загалом на по-
рятунок Греції піде майже 350 млрд євро. Діючі програми допо-
моги Греції профінансовано до 2014 року. Проте «прийнятного» 
для існування країни обсягу державного боргу Афіни досягнуть 
лише у 2020 році.  

Допомога проблемним банкам Ірландії становить 85 млрд 
євро. Ірландія отримуватиме фінансову допомогу лише до кінця 
2013 року. Пізніше країна буде змушена самостійно брати кредити 
на фінансових ринках. Із 85 млрд євро, необхідних для оздоров-
лення банківського сектору «кельтського тигра», країна самостійно 
залучила 17,5 млрд євро за рахунок державної власності та пен-
сійного фонду. Решту 67,5 млрд євро походять із загальних коштів 
усіх країн ЄС, ЄФФС, МВФ та кредиту, наданого Великобрита-
нією. Ірландія використала не всі обіцяні їй кошти. Зокрема ЄФФС 
готовий надати країні ще майже 5 млрд євро.  
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Португалія отримує найменший кредит з розрахунку на 
душу населення. Згідно з аналізом Німецької хвилі, та розрахунком 
на душу населення Португалія потребувала найменшої допомоги 
міжнародного співтовариства. Із наданих 78 млрд євро на кожного 
португальця припадало близько 7 тис. євро. Для порівняння: у 
Греції цей показник становить близько 30 тис. євро на душу 
населення. Програма кредитування Португалії триватиме до кінця 
2014 року. Країна вже залучила близько 60 млрд євро від 
загального обсягу фінансової допомоги. Кошти, необхідні для її 
порятунку, виділили ЄФФС, ЄС і МВФ – кожна зі сторін надала по 
26 мільярдів євро. 

Іспанія отримала солідні гроші для банків. Для рекапіталі-
зації своїх банків, котрі постраждали від кризи на ринку нерухо-
мості, Іспанія просила в ЄС до 100 млрд євро, які було виділено 
іспанським банкам напряму. Саме через це Іспанія не повинна зві-
тувати перед єврозоною та ЄСМ про втілення таких жорстких за-
ходів економії як вищезгадані Ірландія, Португалія та Греція, а 
тепер і Кіпр. Із доступних 100 млрд євро допомоги, Іспанія встигла 
залучити 41 млрд. Якщо ж іспанські банки не зможуть виплатити 
назад ці гроші, відповідальність перед рештою 16 членами євро-
зони нестиме держава.  

Кіпр отримає 9 млрд євро від європейського фонду поря-
тунку. Перші три з дев’яти обіцяних млрд євро фонд «Європей-
ський стабілізаційний механізм» (ЄСМ) планує перерахувати Ніко-
сії ще протягом травня. ЄСМ – це постійний фонд порятунку євро-
зони, який володіє найбільшими обсягами фінансової допомоги 
кризовим країнам. Ще один мільярд євро Кіпр отримає від МВФ – 
фонду зі штаб-квартирою у Вашингтоні, до якого разом з іншими 
країнами гроші сплачують також і члени Європейського Союзу. 
Окрім того, від 6 до 10 млрд євро Кіпр отримає внаслідок вилу-
чення частини коштів вкладників, які мають рахунки на суму по-
над 100 тис. євро в проблемних банках країни. Росія зі свого боку 
знижує для Кіпру відсоткову ставку на вже чинний кредит. Зага-
лом середземноморська країна потребує фінансової допомоги в 
сумі 23 млрд євро. Програма порятунку ЄСМ для Кіпру розрахо-
вана щонайменше на три роки.  
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Слід зазначити, що за час фінансової кризи кредити отримали 
також Угорщина, Румунія та Латвія. Ці країни не є членами Єврозони, 
тому допомогу їм надавали безпосередньо ЄС чи МВФ. Угорщина 
вже встигла повернути отриманий нею кредит у сумі 14 мільярдів 
євро. Латвія почне повертати 4,5 млрд євро у 2014 році. Румунія ж 
розпочне виплату 19 млрд євро кредитних коштів із 2015 року. 

Фонди порятунку ще не порожні, а країни, які отримують 
допомогу з європейських фондів порятунку, самі більше не спла-
чують до них. Це означає, що чим більше країн потребуватиме до-
помоги, тим вищими будуть внески платоспроможних країн. Варто 
звернути увагу, що 27% кредиту надає Німеччина. Франція та 
Італія – 20 та 18% відповідно. Тим часом обидва європейські фон-
ди порятунку вже надали країнам у скруті позики на суму 205 млрд 
євро, із них ЄФФС – 155 млрд, а ЄСМ – 50 млрд євро.  

Таким чином, розглянувши всі питання зазначеної теми, 
можна зробити такі висновки. На сучасному етапі Європейський 
Союз переживає важку політичну та економічну кризу. Водночас, 
зміцнення Євросоюзу та поглиблення європейської інтеграції зали-
шаються ключовими пріоритетами політики Німеччини, яка про-
довжує відігравати провідну роль в цьому процесі. В останній пе-
ріод європейська лінія Німеччини свідчить про те, що ця політика 
стала більш орієнтованою на національні інтереси та більш реаліс-
тичною. У ФРН все частіше виникають розлади в її «тандемі» з Фран-
цією, який все ще залишається «мотором інтеграції», проте спосте-
рігається відчутний зсув балансу впливу на користь Німеччини. 
Фактично зникла німецька підтримка менших держав-членів ЄС. 
Зміцненню ролі Європейської Комісії та Європейського Парла-
менту ФРН все частіше протиставляє посилення міждержавного 
компоненту співробітництва. Берлін послідовно намагається змен-
шити власну роль головного «платника» до бюджету Євросоюзу, 
зберігаючи водночас вирішальний контроль над фінансовою сис-
темою ЄС із тенденцією його посилення. Це яскраво демонструє 
поведінка ФРН у процесі подолання кризи від Греції до Кіпру та 
фінансово-економічної кризи єврозони. У цьому перебігу подій 
Берлін хоч і бере на себе переважне фінансове навантаження, але і 
має реально вирішальний вплив на процес прийняття рішень. 
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Водночас важливо враховувати, що все що робить сьогодні 
Німеччина для зміцнення Європейського Союзу, зокрема його ядра, а 
це –країни, що входять до зони євро, об’єктивно лягає у площину 
стратегічного сходження об’єднаної Європи, підвищення її ролі в 
світі. Показово, що А. Меркель у виступі в Давосі закликала країни 
ЄС, які не є членами єврозони, брати активну участь у дискусіях на 
рівних із країнами, що вже послуговуються спільною європейською 
валютою. Такий підхід знімає підозри щодо прагнення Берліна до-
мінувати в Євросоюзі чи мати в ньому зверхність.  

Слід підкреслити, що ЄС, незважаючи на нинішній кризовий 
період, має всі підстави стати світовим лідером у демократії, 
технологічній та фінансовій сферах. Адже на сьогодні на Євросоюз 
припадає 50% світових соціальних видатків, у ЄС виробляється 
25% світового ВВП [23]. Із такими перевагами можна багато чого 
досягти, якщо не закриватися від зовнішнього світу, а бути 
відкритим для інновацій і послуговуватися передовим анти-
кризовим менеджментом. Саме ФРН нині має економічні під-
валини, політичну волю та наполягає на проведені належних спіль-
них заходів щодо виходу Євросоюзу з кризи та досягнення ним 
більш впливового становища на континенті та світі загалом.  

Звичайно, що Україна має все це враховувати при реалізації 
свого євроінтеграційного стратегічного курсу. Адже об’єднана 
ФРН, будучи найбільш активним адвокатом двох останніх роз-
ширень, сьогодні виступає за призупинення процесу розширення 
на певний термін з метою консолідації та поглиблення інтеграції 
всередині ЄС. Державам-сусідам ЄС в якості форми співробіт-
ництва пропонується лише європейська політика сусідства, зок-
рема ініціатива для східних сусідів − «Східне партнерство».  

Україна повинна все більше наближатися до критеріїв, а та-
кож політичних та соціально-економічних якостей об’єднаної Єв-
ропи. Важливим етапом на цьому шляху є підписання Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини 
Г. Вестервелле у розмові з главою МЗС України Л. Кожарою у 
квітні 2013 року однозначно заявив, що підтримує політичні та со-
ціальні зміни в нашій країні, а рішення Президента України В. Яну-
ковича щодо помилування колишніх членів українського уряду 
Ю. Луценка та Г. Філіпчука, за його словами, оцінюється Німеч-
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чиною як важливий крок на шляху до підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

Також глава зовнішньополітичного відомства Німеччини 
зазначив, що виступає за продовження взаємодії з Україною в рам-
ках українського співробітництва з ОБСЄ. Німецький політик зазна-
чив про це з огляду як на головування України в цій організації, так і 
з урахуванням впливу нашої держави як стабілізуючого чинника в 
регіоні Східної Європи [24]. Набуття політичної асоціації та ство-
рення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євро-
союзом на сьогодні для України є оптимальним варіантом. Актуаль-
ним для України залишається постійний моніторинг фінансово-еко-
номічних процесів всередині ЄС і Німеччині зокрема. 

Одночасно Україні слід вжити заходів щодо зміцнення дво-
стороннього політичного діалогу та широкого співробітництва з ФРН, 
стан якої все ще можна характеризувати незадовільним. Німеччина, 
як і більшість держав об’єднаної Європи, очікує від України конкрет-
них цілеспрямованих кроків на шляху модернізації держави та еко-
номічної інтеграції з ЄС. Маючи в активі підтримку Європи, зокрема 
ФРН, Україна може сподіватися на більш успішне входження в ЄС. 
 

6.2. Франція: національна ідентичність та стан модер-
нізації політичного режиму країни 

 
З історичної точки зору Франція є важливою європейською 

державою, яка зробила значний внесок у розвиток континенту та 
відіграла суттєву роль у формуванні балансу сил у цьому регіоні. 
Французи, намагаючись зберегти свою важливу роль, з початку 
«холодної війни» зробили євроцентризм одним із головних 
напрямів своєї зовнішньої політики. 

За останні десятиріччя кількість культур на території євро-
пейських країн значно зросла за рахунок переміщення великих 
груп населення з інших країн світу. У різних державах склалися 
різні способи управління цими групами. Французька модель ус-
пішно витримувала випробування часом, адже протягом тривалого 
часу влада Франції проводила політику щодо запобігання сегре-
гації іммігрантських співтовариств заради збереження єдиного, 
унітарного, згуртованого суспільства (щоправда на практиці це не 
завжди вдавалося). 
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Французи, які протягом сучасної історії мали значну вагу та 
статус в ЄС, і ніколи не забували про відродження своєї світової 
ролі, на початку ХХІ ст. натрапили на багаточисельні кризи у 
внутрішній та зовнішній політиці. 

У цілому ж еволюція конституційних рамок V Республіки за 
більше, ніж півсторічний період її існування виглядає двоїсто. 
Якщо зміна балансу між законодавчою та виконавчою гілками вла-
ди, закріплена в Конституції Франції 1958 року, поклала край 
«хронічній несталості урядів”, властивій французькому варіанту 
парламентського режиму, то пов’язане з цим послаблення меха-
нізму зворотнього зв’язку між верхами та низами викликає періо-
дичне загострення напруги, що надає соціальним конфліктам по-
літичного характеру.  

Метою ж політичного режиму сучасної Франції є поєднання си-
ли та ефективності державної влади з демократичними інститутами. 

Перехід Франції до демократії не був поступальним процесом 
пристосування колишніх інститутів до нових політичних реалій, а 
перервним, пов’язаним з кризами, революціями, переворотами, шля-
хом до свободи. Американський політолог С. Хантінгтон називає 
таку модель переходу циклічною, яка призводить до постійних 
коливань політичної системи між неконсолідованим авторитариз-
мом і нестабільною демократією [25]. Шлях Франції до свободи 
супроводжувався також радикальним руйнуванням інститутів ко-
лишнього режиму та заміною їх новими. Це стало своєрідною тра-
дицією: у Франції донедавна вважалося, що всі визначні політичні 
події повинні обов’язково супроводжуватися зміною режиму та 
прийняттям нової конституції [26].  

За більше, ніж два сторіччя Франція випробувала вісім типів 
державного устрою: абсолютну та дві конституційні монархії, дві 
імперії (до того ж останню в авторитарному та ліберальному ва-
ріантах), тоталітарний режим Віші під час Другої світової війни та 
п’ять республік ― три парламентські, президентську (Конституція 
від 14 січня 1852 року) та нинішню напівпрезидентську. 

На сьогодні у Франції діє форма правління, що поєднує еле-
менти як президентської, так і парламентської систем. Така модель 
правління визначалася Конституцією 1958 року і її основні поло-
ження базувалися на політичній філософії де Голля, який вважав, 
що виконавча влада не повинна залежати від парламенту, що 
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єдність, згуртованість та внутрішня дисципліна уряду Франції 
мають бути священними, бо інакше керівництво держави швидко 
стане недієздатним. Ось чому втіленням виконавчої влади став 
глава держави, який вважав, що держава повинна мати керівника, 
який би постав над будь-якими коливаннями та займався най-
суттєвішими проблемами, будучи гарантом її волі [27]. До речі, 
про свої політичні плани, а саме: установлення сильної виконавчої 
влади та корпоративного парламенту, де Голль відверто заявляв ще 
у 1942 році у своїй розмові з радянським послом у Лондоні [28]. 

Виходимо з того, що політичний режим ― це не лише 
сукупність засобів і методів здійснення державної влади, а й дина-
мічна, функціональна характеристика держави; це та політична 
атмосфера суспільства, яка створюється взаємодією державної вла-
ди з іншими політичними силами й інститутами суспільства.  

Слід зазначити, що у практичному сенсі політичний режим є 
найбільш важливою характеристикою держави, форма правління 
чи державного устрою також відіграє важливу роль у політичному 
житті суспільства.  

Більше п’ятидесяти років тому генерал Ш. де Голль прийшов до 
влади у Франції, по-суті, у результаті легального державного перево-
роту. Звичайно ж, генерала закликав та обрав французький парламент, 
який був на межі краху. Прийняття нової Конституції у 1958 році 
повинно було зберегти у Франції демократію, але зробити інститути 
влади більш ефективними, позбавити країну від постійних урядових 
криз та міністерської чехарди. Де Голля та його послідовників звину-
вачували у авторитаризмі та бонапартизмі, але, як довела історія, по-
літичний режим V Республіки виявився стабільним та ефективним. 

У Франції республіканська форма правління є традиційною. У 
тексті Конституції Франції (Розділ ХІV; ст.89) зазначено: «Респуб-
ліканська форма правління не може бути предметом перегляду» [29]. 

Уперше поняття «напівпрезидентський режим» було вико-
ристано журналістом і засновником газети «Монд» Ю. Бюве-Мері 
в 1959 році [30]. 

До академічного вжитку це поняття було введено фран-
цузьким політологом Морісом Дюверже, який у 1970 році вперше 
використав цей термін в одинадцятому виданні свого підручника з 
політичних інститутів та конституційного права [31]. Згодом фран-
цузький політолог детально розкрив зміст терміну в ряді робіт, 
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виданих французькою мовою, серед яких, перш за все, робота 
«Шах королю» [32]. 

Французький соціолог Р. Арон так охарактеризував ознаки роз-
паду ІV Республіки: «По-перше, уявлення громадян про режим ― 
складова його переваг і недоліків. Режим, який має негативні відгуки 
всіх громадян, можна віднести до того, що розкладається, вже тому, 
що він не може заручитися підтримкою тих, ким управляють. По-
друге, відмова громадян підтримувати режим виразилися в значній 
кількості голосів, що були віддані партіям, які заявляли про свою 
ворожість до режиму... Режим, проти якого на виборах голосують 40-
50 відсотків виборців, відзначається типовою ознакою розпаду: гро-
мадяни втратили віру в своїх правителів. Третя очевидна для всіх 
специфічна риса розпаду ― нестійкість уряду. Як відомо, фран-
цузьким урядам не вдавалося протриматися в середньому і року» [33]. 

Визначальною рисою нового конституційного акту (1958 р.) був 
докорінний перегляд співвідношення між законодавчою (парламент) та 
виконавчою (президент, прем’єр) владою на користь останньої. Стер-
жнем механізму нового режиму став Президент Республіки Франція. 
На противагу конституціям ІІІ та ІV Республік, відповідно до яких 
глава держави обирався на об’єднаному засіданні обох палат пар-
ламенту, першочерговий текст V Республіки передбачав його обрання 
розширеною колегією виборців – генеральних та муніципальних рад-
ників, де депутати і сенатори складали незначну меншість, а пере-
важною більшістю були представники сільських районів країни (за ре-
формою 1962 року розширена колегія виборців була замінена на 
всезагальне голосування) [34]. 

Велике значення у період інституціонального вибору має спів-
віднесення сил акторів. Як зазначає А. Пшеворський, якщо спів-
відношення сил відоме та нерівнозначне, то в такій ситуації 
інститути підлаштовують під конкретну особу, конкретну партію чи 
конкретний альянс, тобто нові інститути задумуються для того, щоб 
консолідувати нові співвідношення сил [35]. Так, у Франції, Консти-
туція V Республіки була викроєна спеціально за міркою Ш. де 
Голля, але витримала тест на існування. Режим V Республіки прой-
шов еволюцію у напрямі яскраво вираженого президенціалізму та 
посилення його мажоритарного фактору [36]. 
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Відповідно до Конституції президент виступає третейським 
суддею, якому доручено вирішувати розбіжності між конфлік-
туючими сторонами. Це зобов’язання призвело до присвоєння 
Президентові виключної влади у сфері внутрішньої та зовнішньої 
політики. До того ж президент уповноважений розпускати законо-
давчі органи та вимагати проведення нових виборів, оголошувати 
надзвичайний стан, видавати декрети (ордонанси), що мають силу 
закону, керувати засіданнями Кабінету міністрів, а також призна-
чати або звільняти з посади прем’єра і членів Кабінету Міністрів. 
Крім цього, Президент може проводити національний референдум 
практично з будь-якого питання на його вибір. Таким чином, ре-
ферендум посилював роль президента, надаючи йому можливість 
обходити парламент і звертатися безпосередньо до народу. З ін-
шого боку, проведення всенародних референдумів є свідченням 
зростання демократичної якості режиму. 

Засновник V Республіки, генерал де Голль піддавав критиці 
її парламентську попередницю не стільки за дисбаланс між законо-
давчою та виконавчою гілками влади, скільки за надмірну, на його 
думку, роль партій. Для де Голля негативне ставлення до парла-
менту пояснювалося тим, що його широкі повноваження роблять 
державу, покликану виражати інтереси нації в цілому, заручником 
партійних угрупувань. Останні, у свою чергу, приречені на фор-
мування у парламенті коаліцій на основі взаємних поступок, ціною 
яких є безсилля нестійких урядів, а разом з ними – і держави. Між 
іншим, де Голль першим у політичній історії Франції затвердив 
правовий статус і функції партій у тексті Основного Закону. Гол-
лістська доктрина завжди передбачала визнання політичного плю-
ралізму. Тут мова йшла не про цілковите витіснення партій із сус-
пільного життя, а лише про створення правових меж їх діяльності, 
які б виключали ризик перетворення державної влади у пасивний 
об’єкт партійних комбінацій [37]. Найголовнішими постулатами 
політичної філософії голлізму стали безумовний пріоритет націо-
нального фактора та абсолютизації фактора сили як головних ру-
шійних моментів суспільного розвитку. 

Де Голль вважав негативним у ІV Республіці так званий «ре-
жим партій», які ставили свої власні інтереси вище національних. 
Лише король чи обраний монарх могли втілити у життя націо-
нальні інтереси. Однак бачення де Голлем уряду йшло в розріз з 
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переконаннями багатьох французів. Французи рідко зачаровува-
лися демократією. Філософи, які були інтелектуальними батьками 
революції 1789 року, прагнули не демократії, а освіченого деспо-
тизму, який до сих пір шукає багато французів, обираючи пре-
зидента. Тому французький президент ніколи не буде займатися 
експортом демократії, ― вважає французький філософ, економіст і 
автор книги «Імперія брехні» Гі Сорман [38]. 

На додаток до конституційних повноважень президент на 
практиці усуває прем’єр-міністра (хоча за Конституцією президент 
лише призначає Прем’єра та контролює діяльність уряду; уряд за 
Конституцією несе відповідальність перед парламентом). Це відбу-
вається тоді, коли президентська партія має більшість місць в 
Національних Зборах. Щоправда, у період співжиття президент 
змушений ділити владу з прем’єр-міністром, який належить до 
іншої політичної партії чи блоку, і тоді можливості впливу пре-
зидента на урядову політику обмежені. З часів V Республіки 
вперше така ситуація склалася, коли Президент ― представник 
лівих сил, був змушений співпрацювати з правим урядовим кабі-
нетом до наступних президентських виборів. Слід зазначити, що 
такий досвід є повчальним у тому сенсі, що Ж. Шираком та 
Ф. Міттераном було розроблено «кодекс співжиття», відповідно до 
якого здійснення соціально-економічного курсу, внутрішніх 
реформ входило до компетенції уряду, тоді як президент зосередив 
свої зусилля на діяльності у зовнішній та військовій політиці. Така 
ситуація є прикладом прем’єрського лідерства, яке ще двічі 
впроваджувалося у Франції: у 1993-1995 рр. Ф. Міттеран – Е. Бал-
ладюр та у 1997 році (Ж.Ширак ― Л. Жоспен). На думку відомого 
французького політолога Ф. Бенетона, існують і певні недоліки 
системи співіснування. У внутрішній політиці президент втрачає 
вплив, залишаючи лише можливість блокування небажаних 
призначень, а проведення зовнішньої політики супроводжується 
суперництвом між президентом та прем’єром [39]. 

На фоні міркувань про сильного президента може здатися, 
що роль уряду малозначуща. Проте, уряд – важливий елемент у 
системі виконавчої влади. У нього є всі необхідні юридичні й 
адміністративні засоби для того, щоб готувати і виконувати 
президентські рішення з важливих питань та управляти державою. 
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Без підтримки уряду президент не володіє засобами проводити 
вигідну йому політику. 

Конституція розрізняє два поняття: Уряд (Рада міністрів), 
якщо засідає під головуванням президента, і Кабінет Міністрів – 
під головуванням прем’єра. Виникає запитання: чи входить пре-
зидент до складу уряду? Здавалося б має бути ствердна відповідь, 
оскільки президент є повноправним керівником уряду в ситуації, 
коли він і прем’єр-міністр належать до однієї політичної партії. 
Проте президент фактично не входить до складу уряду, оскільки 
відставка уряду при вотумі недовіри з боку Національних зборів не 
призводить до того, що президент полишає свою посаду. Полі-
тична роль прем’єр-міністра полягає в тому, що він є «щитом», 
своєрідним запобіжним клапаном» [40]. 

Хоча на практиці саме президент визначає політику нації, 
відповідальність за її реалізацію покладається на уряд. У політич-
ній грі президент змінює уряд. Проте є випадки, коли, наприклад, 
Ш. де Голль брав на себе відповідальність за непопулярні рішення, 
Ф. Міттеран захищав Прем’єр-міністра Л. Фабіуса. 

Відповідальність уряду перед парламентом є формальною. 
Причина ― дисципліна парламентської більшості та лояльність до 
національного лідера. За всю історію V Республіки резолюція за-
судження була прийнята лише один раз ― 5 грудня 1962 року, що 
викликало не відставку уряду, а розпуск парламенту президентом. 
Про те, що уряд не відповідає перед парламентом, а несе відпо-
відальність «перед своєю совістю і президентом», відкрито сказав 
у 1992 році тодішній міністр закордонних справ Р. Дюма [41]. 

За час існування V Республіки змінилося більше трьох де-
сятків урядів. Всі прем’єр-міністри (окрім Ж. Помпіду у 1962 
році, Ж. Ширака у 1976 році та П. Моруа у 1984 році), які подали 
у відставку не у зв’язку з результатами виборів, зробили це на 
вимогу Президента [42]. 

Із самого початку свого існування конституційна система V 
Республіки почала гостро піддаватися критиці. Критики правління 
де Голля ставили питання про те, чи є Франція докорінно де-
мократичною країною?  

Перш за все, основний вогонь був спрямований на автори-
тарний потенціал напівпрезидентської республіки, що характери-
зується сильною президентською владою. Французька Республіка 
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припускає в деяких ситуаціях нехтування думкою парламенту і біль-
шість повноважень все ж таки знаходиться у руках президента. 

Опоненти режиму Ш. де Голля називали його «прин-
ципатом» (за аналогією з імператорським Римом) і «консулатом» 
(за аналогією з Францією 1799-1804 рр.). Опозиційне ставлення 
було пов’язане з «квазіпереворотом», який здійснив де Голль у 
1958 році, відтворенням сильної виконавчої влади і частим ви-
користанням референдумів. Все це породило думку про те, що 
конституція і практика її застосування володіють формою пле-
бісцинарного бонапартизму.  

За умов напівпрезидентської республіки президент є вер-
ховним головнокомандувачем збройних сил, йому також належить 
провідна роль у здійсненні зовнішньої політики. За певних умов 
президент може запровадити надзвичайний стан у країні. Все це 
дає підстави стверджувати, що за такої форми правління президент 
є впливовою й активною силою, спроможною потужно впливати 
на формування державної політики. 

Гострота проблем, які необхідно було вирішувати у країні 
(Франція за часів ІV Республіки), вимагала оперативного прий-
няття жорстких рішень. Між іншим, у Франції парламентські ре-
жими були пристосовані не до форсування, а, навпаки, скоріш за 
все до гальмування нагальних реформ, щоб виграти час для міні-
мізації їх соціально-економічних та політичних втрат. Саме цю 
тенденцію відображав характерний термін «іммобілізм», під яким 
малося на увазі відтягування непопулярних кроків, до тих пір, поки 
вони не втрачали колишню гостроту та робили їх упровадження у 
життя менш конфліктним завдяки черговій зміні парламентських 
декорацій та урядових акторів [43].  

Безперечно, форма правління суттєво впливає на взаємовідно-
сини між органами влади. Але історично склалося так, що спочатку 
виникає форма правління, а потім ця форма правління створює 
конституцію, у якій перш за все виражає саме свої інтереси і саме у 
конституції фіксується характеристика форми правління. 

Франція є однією з небагатьох демократичних держав у 
Західній Європі, де президент обирається безпосередньо народом 
(після референдуму 1962 року) та необмежену кількість разів. З 
2002 року президентські вибори у Франції проходять один раз на 
п’ять років (раніше – раз на сім років). 
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Однією з особливостей напівпрезидентської системи Франції є 
те, що президент є досить могутнім. Упродовж більшої частини часу 
після 1958 року баланс влади у Франції був на користь президента, 
що дозволяє говорити про президентське лідерство. Але, у деяких 
випадках було сприяння формуванню прем’єрського лідерства [44].  

 Повноваження президента обмежуються лише за волею ви-
падку, коли більшість у парламенті виступає проти нього: подібне 
траплялося як із соціалістом Ф. Міттераном, так і консерватором 
Ж. Шираком. Кожному довелося співіснувати з вороже налашто-
ваним парламентом. Прийняття воєнних рішень та зовнішня полі-
тика, які французький закон вважає «запасними сферами», завжди 
перебувають під особистим контролем президента. Проте, коли 
президент і парламент контролюються однією і тією ж партією 
(поточне становище Н. Саркозі), то «резервні сфери» є практично 
обмеженими. Президент Франції Н. Саркозі діяв у більшій гармонії 
з США, НАТО, та ЄС, ніж його попередник Ж. Ширак, проте ро-
бив він це у своєму прагненні стати світовим лідером [45]. 

Хоча, як стверджують сучасні дослідники, у країнах консолідо-
ваної демократії непрямі вибори успішно легітимізують владу: пар-
ламенти та суспільства європейських демократій демонструють від-
даність тим кандидатам, які прагнуть належно представляти інтереси 
суспільства на міжнародній арені, і докладають зусиль для того, аби 
глава держави не лише в силу посадових обов’язків і можливостей, а 
й у силу особистих здібностей і якостей міг виступати моральним ав-
торитетом і представляти державу як її «перший громадянин» [46]. 

Серед демократичних країн, Франція перебуває на одній пло-
щині з Великою Британією, Новою Зеландією, Грецією та іншими 
країнами, які тяжіють до мажоритарного, а не консенсусного її по-
люсу. Це проявляється у відсутності федералізму, скороченні кіль-
кості релевантних партій, переважанні однопартійних кабінетів над 
коаліційними, плюралістичній системі організації груп інтересів, до-
мінуванням нижньої палати парламенту над верхньою, виборчому за-
коні, що сприяє диспропорційності політичного представництва [47]. 

Разом з тим, як зазначає американський політолог А. Лейп-
харт, Франція за останні десятиріччя дещо еволюціонувала в напря-
мі консенсусної демократії. Тут існує стабільна конституція, почи-
наючи з 1974 року активно застосовується судовий перегляд, а з 
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1981 року здійснюється децентралізація системи місцевого само-
врядування. Правда, у протилежному напрямі діє зменшення неза-
лежності національного банку країни від виконавчої влади [48]. 

Однією з важливих відмінностей політичного устрою Франції є 
наявність двохглавого виконавчого органу влади. У Франції Президент 
є головою виконавчої влади: головує на засіданнях Ради міністрів, 
призначає міністрів і припиняє їх повноваження. Також у Франції є 
уряд, яким керує прем’єр-міністр, який, як у парламентських системах, 
відповідальний перед депутатами вищого законодавчого органу. Таким 
чином, оскільки в депутатів є можливість винесення вотуму недовіри 
уряду, це наближує Францію до парламентської республіки. З іншого 
боку, президент має право відправити прем’єра у відставку навіть тоді, 
коли більшість депутатів Національних зборів його підтримують. У 
такій ситуації стан уряду більше схожий на той, який існує у класичній 
президентській республіці.  

Унаслідок соціальних криз восени 2005 та навесні 2006 рр. 
Президентом Шираком та Урядом було анульовано закон про лі-
бералізацію трудових відносин. Таку капітуляцію було сприйнято 
як симптом «ерозії” демократичної легітимності держави, яка втра-
чає контакт із суспільством. І хоча про зміну держаного ладу, 
основи якого були закладені генералом де Голлем, мова не йде, 
однак необхідність внесення у його механізм певних коректив не 
викликало сумнівів. Суперечливість напівпрезидентського режиму 
як і раніше містить в собі розкол верхніх ешелонів влади у процесі 
їх ротації, призводячи до співіснування президентської та пар-
ламентської більшості різної політичної орієнтації. 

23 липня 2008 року ще за ініціативи Президента Франції 
Н. Саркозі було проведено найбільш масштабну реформу Консти-
туції 1958 року (було змінено або доповнено 47 статей із 89; у пер-
шу чергу, було введено ліміт на переобрання: не більше двох 
послідовних мандатів президента Республіки) під гаслом «модер-
нізації модернізації інститутів V Республіки».  

Окрім цього, останнім часом актуалізується питання непря-
мих виборів глави держави. Непрямі вибори глави держави у 
країнах «четвертої хвилі» демократичного розвитку за умов домі-
нування закритої виборчої системи у ході формування парламенту 
та органів місцевого самоврядування, поширеного правового нігі-
лізму, зрощення інтересів бізнесу та влади здатні на першому етапі 
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привести до закріплення контрольованості політичного процесу з 
боку більш економічно сильних гравців, знизити рівень демокра-
тичної участі через обмеження широкого суспільного представ-
ництва та зменшить легітимність влади. Отже, перехід до непря-
мих виборів президента, зокрема, в Україні може виступити одним 
із чинників гальмування самого демократичного розвитку та зміни 
його характеру. 

На відміну від своїх попередників, Н. Саркозі займався не 
лише «головними справами країни» (за традицією, закладеною де 
Голлем, це ― переважно зовнішня й оборонна політика), але й 
всіма більш-менш важливими питаннями французької політики. На 
посаді Президента Франції Н. Саркозі впровадив шістнадцять ко-
місій (унікальний випадок в історії V Республіки), які покликані 
вирішувати різноманітні внутрішньополітичні та економічні проб-
леми. «Повсюдність» президента була необхідною, щоб проводити 
в життя передвиборчі обіцянки, які б мали якісно змінити Фран-
цію, «ввести її у сучасність». З іншого боку, недоліки – очевидні: 
погіршення арбітражної ролі Президента Республіки та замикання 
всього на його рішеннях. Відтак, зосередження всієї виконавчої 
влади в руках глави держави може обернутися паралічем «держав-
ної системи». Окрім цього, необхідно відзначити й інші «нефор-
мальні» зміни: Н. Саркозі підвищив собі зарплатню на 140 від-
сотків і знизив податки, що викликало вкрай неоднозначну реакцію 
у суспільстві. Після свого обрання Саркозі виступав як президент 
усіх французів і це цілком зрозуміло, адже для проведення реформ 
необхідна єдність нації. 

Однак опоненти Н. Саркозі, а також і деякі однопартійці 
звинувачували главу французької держави у «ксенофобії» та «по-
пулізмі», у заграванні з ультраправим електоратом для зростання 
популярності, яка суттєво знизилася, а також у порушенні фунда-
ментальних принципів республіки. 

Так, опитування громадської думки, проведеної газетою «Ле 
Монд», свідчать: дві треті респондентів вважали, що Президент 
Франції Саркозі не зможе вирішити завдання єднання нації. Інше 
французьке видання «Журнал дю диманш» подає дані результатів 
популярності Н. Саркозі. В останній рік перебування на посаді 
Саркозі користувався довірою лише 30% французів, у той час, 
як 65% опитаних висловлювали свою недовіру главі держави. 
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Дещо кращі справи у Прем’єр-міністра Ф. Війона. Його діяльність 
підтримували 49% опитаних, а негативно оцінювали 45%. 

Серед пріоритетів зовнішньої політики Франції на сучасному 
етапі – взаємовідносини зі США, нове бачення ролі НАТО (у 1966 
році Франція вийшла із воєнної структури НАТО і повернулася ли-
ше під час президентства Н. Саркозі). Відносини з ЄС залиша-
ються фундаментом французької політики. «Повернення Франції в 
Європу» – один із концептів стратегії Н. Саркозі (на відміну від де 
Голля, який не підтримував процеси євроінтеграції, а лише неза-
лежність та «відтворення величі Франції»). Серед пріоритетних є 
також стосунки Франції з країнами Африканського континенту. 
Окрім цього, до новацій зовнішньої політики Франції належить 
створення Середземноморського союзу.  

У 1950 рр. Франція була одним із ініціаторів об’єднання Єв-
ропи та перетворила європейську інтеграцію в один із механізмів 
для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. 

Франція відіграла ключову роль у створенні багатьох діючих 
до сьогодні проектів, включаючи загальну сільськогосподарську 
політику, валютний союз та Маастрихтський договір. Результатом 
цієї політики було розширення впливу Франції в європейських 
організаціях. Прагнення перетворити французьке місто Страсбург 
на столицю європейського законодавства, підвищення статусу 
французької мови в якості однієї з робочих мов світу, а також 
перетворення європейської адміністративної системи на франко-
фонну – все це приклади впливовості цієї країни. 

За роки V Республіки французи двічі очолювали парламентську 
комісію та шість разів головували в європейському парламенті. 

З іншого боку ― Франція почасти виступала проти деяких 
загальноєвропейських проектів, зокрема голосування проти ідеї 
створення оборонного європейського співтовариства в 1954 році, 
політика протистояння Німеччини на Парламентській асамблеї 
2000 року, яка відбулася в Ніцці, та голосування проти Конституції 
ЄС в 2005 році. 

Слід зауважити, що національні інтереси Франції завжди 
диктували проведення курсу на розвиток зв’язків і політики, орієн-
тованої на Європу, що було передбачено історичним статусом і 
традиційним положенням країни в ЄС.  
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Франція, з одного боку, виступала за транснаціональну ін-
теграцію, з іншого – намагалася зберігати міжурядові інструменти 
для її формування за європейськими стандартами та застосувати 
відповідно до своїх національних потреб згідно з тезою де Голля 
«Європа на базі національної держави» [49]. 

«Французька нація» може бути визначена через її історію, 
культуру, мову, територію, а також через бажання жити разом на 
основі республіканських принципів свободи, рівності, братерства, 
доповнених принципами світськості, рівності чоловіків і жінок, 
національної солідарності.  

Характеристикою сутності викликів і напруги останніх років 
у політиці Франції є криза ідентичності, яка проявляється в різних 
сферах внутрішньої та зовнішньої політики Франції, і що, на думку 
сучасних дослідників, призвело до закінчення епохи винятковості 
цієї країни [50]. 

Свого часу видатний діяч Союзу за народний рух А. Жюппе, 
колишній міністр закордонних справ Франції зазначав: «Ми по-
винні бачити світ таким, яким він є, але це не означає приймати 
його таким, яким він є» [51]. Складається враження, що Франція й 
на сьогодні відмовляється приймати реальність у внутрішній і зов-
нішній політиці. І де Голль, і всі наступні президенти п’ятої Рес-
публіки були реалістами та формували політику країни, виходячи з 
актуальних потреб її розвитку. У той же час вони невтомно шукали 
шляхів подолання негативних для країни наслідків зміни світової 
економічної та політичної кон’юнктури, намагаючись зберегти 
місце Франції в якості держави з глобальною відповідальністю.  

Важливим є те, що Франція завжди намагалася запропону-
вати своє бачення більш безпечного та справедливого світового 
порядку. Поразка, нанесена французам гітлерівцями у червні 1940 
року, фактично позбавила Францію статусу великої держави. Вся 
зовнішня політика Франції з тих пір базується на ідеї повернення 
цього статусу. Героїчний супротив окупантам та дипломатичний 
талант де Голля в поєднанні з геополітичними розрахунками 
держав-переможниць дозволили їй повернутися до привілейова-
ного клубу світових грандів. 

Проте, саме поняття «велика держава» було девальвовано у 
зв’язку з непропорційним возвеличенням двох держав – СРСР і США, 
у той час як Франція була позбавлена важливого фактору колишньої 
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величі – колоніальної імперії. Будівництво Європейських еконо-
мічних співтовариства, згодом і ЄС, стали важливим компенсуючим 
фактором зовнішньоекономічної експансії.  

Для сучасної Франції характерна наступність у зовнішній 
політиці, незалежно від політичних поглядів конкретних прези-
дентів. На сьогодні Ф. Олланд більше, ніж будь-який з попередніх 
президентів схильний реалістично оцінювати проблеми і можли-
вості Франції. Його завданням є створення сприятливих умов між-
народного середовища для вирішення головної задачі національної 
та європейської політики ― виходу з кризи та відбудови еко-
номічного зростання. 

На сьогодні Франція залишається французькою, але фран-
цузькість змінилася. Багато французів звинувачують у переванта-
женні системи соціального забезпечення мусульман-мігрантів [52]. 

 Важливим є не те скільки мусульман у Франції, а те, що во-
ни досить добре вписуються у французьке суспільство, повністю 
освоюють французькі традиції та цінності, які здавна захищає 
Французька Республіка. 

На думку Т.Йілдіза ― дослідника при Центрі соціологічних 
та політичних досліджень м.Парижа, метою будь-якого іноземця, 
який хоче асимілюватися у Франції та брати участь в політичному 
житті країни, повинно бути отримання громадянства [53]. 

Тривалий час Франція асимілювала приїзжих. Але в останні 
двадцять-тридцять років відбувся переворот, коли під впливом ЄС 
до іммігрантів з’явилися деякі вимоги, до того ж вимоги адап-
туватися до іноземців з’явилися і до держави. 

Останні дослідження констатують несумісність мусульман-
ської релігії та Французької Республіки.  

Слід зазначити, що більша частина мусульман сповідують 
свою релігію досить стримано і не є проблематичними з точки зору 
інтеграції. Але існує й інша частина, особливо у передмістях вели-
ких міст, до якої входять радикальні мусульмани, схильні до сала-
фізму, які інколи фінансуються із Саудівської Аравії чи інших 
країн Персидської затоки. Вони перебувають у відкритому проти-
стоянні з державою та не визнають французької моделі правління. 
Тому для зміни ситуації потрібна справжня воля. 
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Сьогодні продовжуються нескінченні дискусії про те, що оз-
начає бути французом. У травні 2007 року було створено Мі-
ністерство імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солі-
дарного розвитку, завданнями якого була: боротьба проти не-
зареєстрованої імміграції, організація легальної імміграції, стиму-
лювання розвитку країн походження, інтеграція іммігрантів та 
посилення ідентичності французької нації. 

У листопаді 2009 року за підтримки Міністра з питань 
імміграції, інтеграції, національної ідентичності і солідарного роз-
витку Е. Бессона було створено спеціальний сайт, який запрошував 
до національної дискусії громадян та політиків з приводу того, що 
сьогодні означає бути французами та який внесок імміграції до 
національної ідентичності. Передбачалося, що дискусія «дозволить 
більш високо оцінити внесок імміграції у національну ідентич-
ність» і спричинить дії, спрямовані на інтеграцію [54]. 

На думку французького політичного журналіста та філосо-
фа, непримиренного борця з мусульманським фундаменталізмом 
Бернара-Анрі Леві (брав безпосередню участь у підготовці «рево-
люції» у Лівії у 2011 році та влаштував зустріч повстанців із Пре-
зидентом Франції Н. Саркозі у березні 2011 році), головною проб-
лемою виявилося те, що дебати були ініційовані не громадян-
ським суспільством, а державою, до того ж дебати були пов’язані 
з питанням про імміграцію – таким чином можна висловити при-
пущення, що імміграція загрожує національній ідентичності, а 
значить – нації [55]. Така спільна думка лівих та організації 
«SOS-расизм», яка бореться за інтеграцію, а також Представ-
ницька рада асоціацій темношкірих Франції (CRAN). 

Географічне розширення з урахуванням економічного та куль-
турного впливу Німеччини на країни Центральної та Східної Європи 
сприяло зростанню статусу Берліну в європейській розстановці сил, 
і поставило Париж перед новими викликами та проблемами. 

Зокрема, це стосується внутрішньої політики Франції, вклю-
чаючи такі ознаки, як криза соціально-економічної моделі, широкі 
протести арабського мусульманського світу та вихідців з Африки, 
загальні акції протесту у 2005 році, зростання популістських си-
лових течій націоналістичного спрямування, ксенофобія та расизм. 
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Усе це свідчить про кризу самоідентифікації Франції у внутріш-
ньому житті та на загальноєвропейському рівні. 

З початком війни США проти Іраку, Франція спробувала ви-
сунути нові ідеї, у тому числі політичну та економічну багато-
полярність та багатовекторність, намагаючись перетворити ЄС на 
новий політико-економічний і силовий полюс на світовій полі-
тичній арені. 

Зменшення сфери впливу Франції на формування напрямів 
розвитку та реформування ЄС в останні роки призвело до віднос-
ного відходу Франції від традиційних європейських дій. Загалом, 
слід зазначити, що інституційний розвиток ЄС за останнє десяти-
річчя більше відповідав задумам Берліну, ніж планам Парижа. 
Усупереч французькій концепції Європи, у зв’язку з інституцій-
ними реформами та розширенням ЄС до 27 країн-членів тенденції 
розвитку та функціонування ЄС все більше тяжіють до над-
національної моделі, запропонованої Німеччиною. Один з прик-
ладів ― статус Європейського Центрального банку [56]. 

Вказані зміни призвели до широких дебатів та ідейних су-
перечок між французькими політичними партіями правого та лі-
вого спрямування. 

Президентські вибори у травні 2007 року вважалися новою 
ерою в сучасній історії Франції. «Повернення в Європу» та від-
родження європейського лідерства Франції вважається найхарак-
тернішою особливістю європейської політики Саркозі, який пра-
цював над виведенням країни з політичної ізоляції та периферій-
ного статусу на політичній карті Європи перших років ХХІ ст.  

Н. Саркозі на початкових етапах своєї європейської політики 
разом з Німеччиною відіграли ефективну роль у справі вирішення 
кризи з Конституцією ЄС. Він також здійснив спробу для того, щоб 
перетворити Лісабонський договір на точку повернення Франції до 
ЄС. Договір було підписано у грудні 2007 року главами 27 держав-
членів ЄС і він став найважливішим документом після Римського 
договору, підписаному у 1957 році, Маастрихтського договору 1992 
року, Амстердамського – 1997 року та Договору в Ніцці, під-
писаного в 2000 році, які всі разом склали правовий фундамент ЄС. 
Лісабонський договір вступив у силу з 1 січня 2009 року. 
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Іншими європейськими ініціативами Н. Саркозі було вису-
нення ідеї Середземноморського союзу та незгода з прийняттям 
Туреччини до ЄС; оборонна політика, міграція тощо. 

Як відомо, Франція головувала в ЄС з 1 липня до 31 грудня 
2008 року. 

Слід зазначити, що заявлені пріоритети опинились під впли-
вом цілого ряду поточних кризових ситуацій. Це і криза в Грузії, і 
світова фінансово-економічна криза тощо.  

Проте важливим досягненням Франції було проведення більше 
десяти міжнародних самітів, Франція очолювала близько 550 різно-
манітних європейських заходів, а також вживала заходів щодо про-
ведення восьми міжнародних нарад за участю ЄС та його зарубіжних 
партнерів з питань вироблення спільної зовнішньої політики [57]. 

Середземне море завжди було сферою впливу у зовнішній 
політиці Франції. Цей регіон став постачальником населення, яке 
проживає в передмістях великих французьких міст, заворушення в 
яких у 2005 р. були придушені урядом Франції. Н. Саркозі здійснив 
візити до Алжиру та Тунісу в числі перших неєвропейських країн, що 
підтвердило те велике пріоритетне значення, яке відводиться Фран-
цією середземноморській зоні в векторах розвитку країни. 

Франція планувала залишити за собою керівництво процесом 
інтеграції в басейні Середземного моря та вирішення кризових си-
туацій у цьому регіоні.  

Паризький саміт, що відбувся 13 липня 2008 року (зібрав 23 
членів Середземноморського союзу), ухвалив Спільну декларацію 
про політичну волю перетворити Середземне море на зону миру, 
демократії та співробітництва. Згодом, 3-4 листопада 2008 року у 
Марселі було проведено конференцію міністрів іноземних справ 
Середземноморського союзу. 

Проте колоніальна спадщина Франції ще й досі негативно 
позначається на історичній пам’яті країн південного берегу Серед-
земного моря. Висуваючи план Середземноморського союзу, 
Франція спробувала вплинути на існуючий баланс сил та зміцнити 
своє становище на європейській та світовій арені. 

У цілому ж, у ряді факторів, що вплинули на розвиток подій у 
серпні 2008 року, французьке головування в ЄС зменшувало ризик 
катастрофічного розвитку подій, чи то затягування політичного вирі-
шення кризи чи доля відносин між Росією та ЄС і Заходом у цілому. 
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Міграційна політика вважається однією з найбільш складних 
проблем для ЄС. Важливою особливістю політики Франції в сфері 
міграції є координація зусиль в наданні притулку та порядок 
повернення незаконних емігрантів.  

Н. Саркозі під час передвиборчої кампанії висловив невдо-
волення міграційною політикою ЄС. Він заявив, що хоче вдвічі 
зменшити кількість іммігрантів, які приймає Франція щорічно, 
скоротивши їх кількість до 100 тисяч. Н. Саркозі пригрозив вжити 
заходів, якщо в цій сфері не буде змін: «Франція призупинить 
участь в Шенгенських угодах, якщо не буде прогресу в укріпленні 
кордонів ЄС проти іммігрантів» [58]. Він також запропонував 
ввести обмеження для доступу іноземців до системи соціальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам. 

На думку соціалістів, багато з нелегалів потім знову повер-
нуться до Франції. «...особи румунського та болгарського по-
ходження, яким виділяються кошти, щоб допомогти їм повер-
нутися до своїх країн, але які, на жаль, потім знову повертаються 
до Франції», — зазначив відповідальний за питання безпеки в 
команді Олланда Франсуа Ребсамен [59]. 

Як справедливо зазначила професор Л. Нагорна, «від тем-
ператури міжетнічних відносин у сучасному світі залежить доля 
людства. Це не перебільшення, оскільки нею вимірюються і форми 
самореалізації різних етнічних спільнот, і тривкість норм між-
народної взаємодії, і стабільність у полікультурних державах» [60]. 

Президент Франції Ф. Міттеран свого часу зазначав: «Ми – 
французи, наші предки – галли і римляни, трохи – німці, трохи – 
євреї, трохи – італійці, трохи іспанці, більшою мірою – пор-
тугальці… і я задаю собі питання: можливо, ми ще і араби?» [61].  

Актуальним залишається питання, коли ж іммігранти та інші 
меншини стають частиною нації? У Франції свідоцтвом повноцін-
ності натуралізованих громадян виступає той факт, що з 1981 року 
їм надано право балотуватися у президенти (на противагу, наприк-
лад, від США, де кандидат повинен бути громадянином від народ-
ження). Разом з тим, вказується на те, що «національна іден-
тичність» не належить до всіх однаковою мірою: у Франції гово-
рять про «французів алжирського, вірменського, ізраїльського по-
ходження» чи про «представників другого покоління іммігрантів», 
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використовуючи евфемізми на кшталт «французи іншого поход-
ження» (ті, хто вийшли із багатоманіття).  

На сьогодні у Франції виконавча влада виявляє прагнення до 
співробітництва з Національними Зборами. Характерною рисою 
державотворення стало твердження про перевагу національних інте-
ресів над політичними, ідеологічними, економічними тощо. Після де 
Голля були введені обмеження «особистої влади», яка трансформу-
валася у «президентську». За сучасних умов голлізм існує як ідеологія 
«відкритого типу», що визнає національне самовизначення інших 
народів, невіддільність свободи особи та свободи нації. Національні 
цінності не посідають виняткового місця в їхній загальній системі, а 
політичними ідеалами є засади ліберальної демократії, виступаючи 
органічною рисою антитоталітарних рухів, що має глибинні демокра-
тичні витоки, здатність відігравати конструктивну роль у житті нації, 
реалізації її ідеалів. Регіональна інтеграція та процеси глобального 
розвитку, цінностями якого залишаються вільний ринок, свобода та 
демократія ― сучасні напрями розвитку Франції. Таким чином, 
сучасний голлізм вже не підтримує безоглядно національно-визвольні 
рухи, а розглядає їх лише в контексті зміцнення регіональної та 
світової політичної стабільності.  

Ще у 1985 році Л. Повель, редактор журналу «Фігаро», 
поставив запитання: «Чи залишимося ми французами через трид-
цять років?» [62].  

«Французька нація» може бути визначена через її історію, 
культуру, мову, територію, а також через бажання жити разом на 
основі республіканських принципів свободи, рівності, братерства, 
доповнених принципами світськості, рівності чоловіків і жінок, 
національної солідарності.  

Ще у своїй передвиборчій промові у 2007 році Н. Саркозі пуб-
лічно пообіцяв у разі перемоги на виборах провести загальнонаціо-
нальну дискусію на тему: «Що означає для Вас бути французом?». У 
той день, коли стало відомо про його перемогу, Н. Саркозі заявив: «Я 
хочу повернути французам гордість за те, що вони французи» [63]. 

Під час президентської кампанії 2007 році Н. Саркозі як кан-
дидат від неоголлістської партії «Союз за народний рух» (UMP), 
намагався завоювати частину електорату «Національного фронту» 
(NF) і для цього включив у свою кампанію питання імміграції, 
інтеграції та національної ідентичності. Виступаючи у Безансоні 
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ще у березні 2007 року він сказав: «Франція ― це кожний з нас зі 
своєю власною історією, пам’яттю, життєвим досвідом, зі своїми 
мріями... Вічна Франція – це не Франція, яка завжди одна й та ж. Це 
Франція, яка не помирає, але змінюється щодня» [64]. Між іншим, 
«Національний фронт» як і раніше прагне нагнітати страх перед іс-
ламом, і для багатьох французів він залишається борцем «за іден-
тичність», змушуючи Н. Саркозі контролювати суперечки із цієї теми.  

Н. Саркозі був прихильником «громадянської концепції» 
нації, бачив її не як етнічне (по крові) співтовариство, а як спів-
товариство громадян, які дотримуються республіканських принци-
пів, і тих, хто дотримується законів. Він підкреслює: «Франція ― 
це не раса і не етнос. Франція ― це всі люди, які її люблять, готові 
захищати її ідеї, її цінності». По відношенню до іммігрантів, які не 
прагнуть інтегруватися у французьке суспільство, його позиції 
схожі з гаслом ультраправих: «Або ж ти любиш Францію, або ти її 
лишаєш!» [65]. Таким чином, ще у виборчій кампанії 2007 року. 
Н. Саркозі зробив вдалий хід, вступивши на ідеологічне поле 
ультраправих на чолі з Жан-Марі Ле Пеном, відібравши у них 
пріоритет на тему національної ідентичності та імміграції.  

Нагадаємо, що у вересні 2011 року у Франції відбулися вибори 
половини складу верхньої палати парламенту, представники 44 вибо-
рчих округів обирали 170 з 348 сенаторів. Вибори у французький Се-
нат непрямі, участь у них взяли близько 72 тисяч осіб, 95% з яких ― 
депутати чи делегати муніципальних рад, а решта 5% ― депутати 
регіональних рад, рад департаменту та депутатів від виборчих ок-
ругів. У результаті виборів ліві додатково отримали 23 місця в Сенаті, 
забезпечивши собі більшість у верхній палаті. Таким чином, фран-
цузькі ліві вперше в історії V Республіки (з 1958 року) отримали аб-
солютну більшість голосів у верхній палаті парламенту. 

Як наслідок, головою Сенату ― верхньої палати парламенту ― 
вперше, більш ніж за п’ятдесят років обрано представника лівих сил ― 
соціаліста Жана-П’єра Беля. У правих залишається більшість у нижній 
палаті парламенту. Проте успіх у Сенаті, досягнутий менш, ніж за рік 
до президентських виборів, може допомогти соціалістам проводити 
кампанію проти Саркозі на виборах глави держави. 

Радикально-ліва «Нова антикапіталістична партія» (NPA), яка 
вороже ставиться до релігії, у якості одного зі своїх кандидатів на 
регіональних виборах 2010 року висунула мусульманку, яка носить 
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паранджу. І хоча юридично ця партія підтримує принцип світськості, 
вона виступає проти законодавчого регулювання носіння паранджі. 

Нагадаємо, що Президент Франції вперше запропонував забо-
ронити вдягати паранджу у Франції 22 червня 2009 року. Він звільнив 
свого радника з питань інтеграції А. Дахмана за його заяву про те, що 
нерозумним є робити закон для 150 чоловік, адже 98% мусульман, на 
його думку, ведуть світський спосіб життя і не носять паранджі.  

Експерти відзначають, що хоча формально закон був прийня-
тий заради захисту прав французьких мусульманок, на практиці він 
найчастіше лише створює їм додаткові проблеми. 

За допомогою подібних законів влада сподівається примусовим 
чином інтегрувати мусульманських жінок у світське суспільство. 
Вони сприяють збереженню та захисту французького суспільства як 
суспільства європейського, як суспільства світського. 

Франція стала першою країною в ЄС, у якій вступив у силу 
Закон (11 квітня 2011 року), що забороняє людям ховати обличчя на 
публіці. Зокрема, він стосується жінок-мусульманок, які носять 
паранджу. Порушників чекає штраф у розмірі 150 євро, до якого може 
додатися «випробувальний термін громадянства». Текст закону також 
передбачає покарання всіх людей, які змушують жінок носити 
паранджу. Їм загрожує один рік позбавлення волі і штраф у розмірі 30 
тисяч євро. Санкція подвоюється, якщо паранджу будуть носити 
неповнолітні. На підтвердження влади, із майже п’яти мільйонів 
мусульман у Франції носять паранджу максимум дві тисячі жінок. 

Показовим є те, що ще в 2004 році було прийнято закон про 
заборону носити хіджаб у вишах Франції, а у липні 2010 року – 
закон про заборону користуватися цим елементом одягу в інших 
громадських місцях. Радикальним кроком з боку Н. Саркозі було 
вислання з країни 800 ромських (циганських) нелегалів.  

Таким чином, Франція вживає жорстких заходів до визначення 
національної ідентичності. Президент Франції заявив, що членство у 
(французькій) нації потрібно заслужити [66], запропонував позбав-
ляти громадян, які натуралізувалися французького громадянства, 
якщо вони здійснили серйозні антидержавні злочини (наприклад, вби-
ли поліцейського), і це, не зважаючи на те, що конституція V Респуб-
ліки не робить розмежувань між типами громадянства. 

Проте залишається спірним питання про те, якою мірою нама-
гання Н. Саркозі зробити національну ідентичність предметом тур-
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боти уряду мотивоване тим, що іноземне походження батьків може 
виявитися причиною для сумніву в його власній французькості [67].  

Особливу роль у французькій ідентичності відіграє мова, яка 
є цементом нації, культурою, образом думок, формою супротиву 
уніфікації світу. 

На думку учасників дискусії, французька мова (80% опи-
таних) є одним з головних елементів національної ідентичності, і 
переважна більшість опитаних (76 %) вважають, що французька 
ідентичність існує [68]. 

З огляду на необхідність врегулювання мовного питання в 
Україні, варто придивитися до французької моделі однієї з най-
давніших європейських держав, зокрема у ставленні до своєї мови. 
Історія мовного регулювання у Франції нараховує щонайменше п’ять 
століть, і його роль у формуванні мовної єдності, а відтак пере-
творення цієї єдності в національну державу французів – неоціненна. 

На сьогодні у Франції чинним є Закон 1994 року (так званий 
Закон Тубона) [69], названий за прізвищем тодішнього міністра 
культури і франкомовності Ж. Тубона, який вносив мовний законо-
проект до Національної асамблеї. Відповідно до Закону Тубона, 
французька мова є мовою освіти, праці, торгівлі та публічних 
послуг. Вона – привілейований засіб зв’язку між державами 
франкомовної спільноти.  

Будь-який напис чи оголошення, зроблені в громадських, 
публічних місцях або в громадському транспорті, які призначені 
інформувати населення, повинні бути зроблені французькою мо-
вою. Закон Тубона регламентує статус французької мови в освіті 
(мова освіти, іспитів і конкурсів, а також дисертацій і доповідей 
державних і приватних закладів – французька, за винятками, 
виправданими тими випадками, коли викладачі запрошені з 
іноземних держав) та в засобах масової інформації (публікації, 
огляди, повідомлення, поширювані у Франції через засоби масової 
інформації, повинні бути французькою або ж, принаймні, супро-
воджуватися тезами французькою).  

Закон зобов’язує уряд щороку до 15 вересня подавати пар-
ламенту звіт про стан французької мови. 

Сьогодні на сторожі французької мови стоїть низка інсти-
туцій, підпорядкованих або Президентові, або Прем’єр-міністрові 
Французької Республіки. Це, зокрема, Вища рада французької 
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мови, Головна комісія з термінології та неологізмів, спеціалізовані 
термінологічні комісії Французької академії, які координуються 
підрозділом Міністерства культури, Головним управлінням з пи-
тань французької мови. 

Контроль за застосуванням Закону Тубона покладено також 
на асоціації захисту французької мови, зокрема таких як «Май-
бутнє французької мови», «Оборона французької мови», «Право 
розуміти» тощо. 

Політика по відношенню до мусульман та ісламу у Франції 
часто базується на електоральних розрахунках. Правоцентристи на 
чолі з Н. Саркозі, підтримували дискусію про національну іден-
тичність, оскільки намагалися переманити виборців так званого 
«блоку ідентичності» («Національного фронту», «Руху за Францію» 
та інших правих націоналістичних організацій). Комуністи та інші 
ліві виступають проти цієї дискусії, оскільки розраховують на го-
лоси мусульманського електорату, який стає все більш значущим. 
Цим пояснюється неоднозначне ставлення лівих до паранджі.  

Опоненти Н. Саркозі, а також і деякі однопартійці звину-
вачують главу французької держави у «ксенофобії» та «популізмі», 
у заграванні з ультраправим електоратом для зростання популяр-
ності, яка суттєво знизилася, а також у порушенні фундамен-
тальних принципів республіки. 

Багато прогресивних французів закликають до «свободи, рів-
ності та братерства», а також республіканських цінностей. Проте 
існує багато перешкод для інтеграції. Основною з них є те, що людині 
з темною шкірою або мусульманським прізвищем важче знайти 
роботу та житло, не зважаючи на те, що вони засвоїли мову та 
культуру. Зрозуміти, яким чином республіканські цінності працюють 
у різних сегментах населення можна було б, отримавши точні дані 
перепису про етнічний, расовий та релігійний склад населення, проте 
французи відмовляються брати участь у переписі, щоб не ставити під 
сумнів традиційні уявлення про походження нації. 

У Франції зберігаються традиційні відмінності між фран-
цузами та «рештою». Не зважаючи на те, що Франція вже давно є 
країною іммігрантів і національність в країні визначається по 
праву ґрунту, а натуралізуватися відносно просто, багато політиків 
все ще говорять про «іммігрантів у другому поколінні», «фран-
цузів алжирського походження» та «візуально помітні меншини». 
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Неоднозначними є позиції також і щодо так званої «частко-
вої ідентичності», зокрема, участь негромадян у виборах до органів 
місцевого самоврядування, на користь чого висловлювався Прези-
дент Н. Саркозі та Соціалістична партія. Але проти чого виступає 
Прем’єр-міністр Ф. Фійон, який заявляє: «Якщо Франція прагне до 
інтеграції, вона не повинна давати часткове право голосу іно-
земцям, а надавати їм всі права, пов’язані з членством у нашому 
національному співтоваристві» [70]. 

Крім цього, дискусії у французькому суспільстві спрямовані на 
стимулювання меншин до культурної адаптації та залучення до де-
мократичних цінностей. Деякі заходи політичної адаптації були 
інституціоналізовані: наприклад, формальна церемонія з нагоди отри-
мання французького громадянства; співи «Марсельєзи» під час спор-
тивних змагань та інколи у громадських школах. У Франції націо-
нальний триколорі «Марсел’єза» змінили після революції білий пра-
пор з королівськими ліліями. Важливо підняти у повсякденному жит-
ті французів, особливо школярів та студентів, значення національних 
символів та емблем, співати молодим людям, хоча би раз на рік, гімн 
на уроці, присвяченому темі громадянськості.  

Наприкінці 2009 року Президент Н. Саркозі зазначав: «Євро-
пейці привітні і толерантні; це у їх природі та в їх культурі. Але вони 
не хочуть, щоб хтось змінював їх стиль життя і мислення, їх суспільні 
стосунки. І почуття втрати ідентичності може принести глибокі 
страждання. Глобалізація сприяє загостренню цього почуття» [71]. 

Тема національної ідентичності здатна стати віссю єднання 
всього суспільства та припинити політичні розколи, оскільки фран-
цузька ідентичність базується, перш за все на республіканських 
цінностях свободи, рівності та братерства, які поділяє більшість 
французів. Важливо, щоб і для іммігрантів, тобто недавніх членів 
суспільства, ці цінності стали «своїми, рідними». 

На думку українських дослідників формування мульти-
культурного суспільства – це не асиміляція, не розкочегарювання 
«плавильного котла», а тривала адаптація й справжня інтеграція із 
збереженням етнічної та культурної ідентичності при взаємній 
повазі представників різних культур і звичаїв [72]. 

Незважаючи на різні підходи до обговорення теми націо-
нальної ідентичності, у змістовному аспекті останнім часом з’ясо-
вано багато цікавих моментів. Зокрема те, що було витримано 
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підхід до дискусії, у першу чергу як до політичної події, яка вияви-
лася каталізатором політичних та соціальних протиріч, у тому 
числі між корінними французами і іммігрантами. Позитивним є те, 
що дискусії, які на сьогодні розгортаються у французькому сус-
пільстві, демонструють головну особливість Франції ― зрілість 
громадянського суспільства, яке може сміливо задати собі питання 
«хто ми?», залучаючи до полеміки різні верстви суспільства, у тому 
числі ійнепідготовані. І дійсно, якщо пригадати останні події, то 
можна констатувати, що у Франції громадянське суспільство є досить 
розвинутим, поліетнічним, зі своїми вимогами до держави, до полі-
тичних діячів. Так, нещодавно, Головний раввин Франції Ж. Берн-
хайм пішов у відставку через скандал, який пов’язаний з плагіатом. 
Він визнав під тиском доказів, що «позичив» у інших авторів тексти 
для своєї книги «Сорок медитацій в іудейській практиці», а також для 
ряду своїх робіт. Бернхайм визнав моральну ущербність свого вчинку 
та те, що науковий ступінь в сфері філософії, який він отримав 37 
років тому, насправді ― фальшивка [73].  

У жовтні 2010 року на вулиці Франції вийшло близько 3 млн 
осіб з протестами проти пенсійної реформи, а у жовтні 2011 року 
близько 270 тис. осіб вийшли, виступаючи проти нових заходів уряду 
щодо скорочення дефіциту бюджету. За даними CGT (Всезагальної 
конфедерації праці), на території країни відбулося близько 200 мі-
тингів і маніфестацій з участю представників п’яти профспілкових 
організацій (CGT, CFDT, FSU, Unsa и Solidaires) [74]. 

Окрім цього, у Франції робляться також кроки, які захи-
щають права людей з нетрадиційною орієнтацією, хоча це неод-
нозначно сприймається членами суспільства. Сенат Франції ух-
валив Закон, який дозволяє одностатевим парам реєструвати шлюб 
та усиновлювати дітей. За документ проголосували 179 сенаторів, 
проти ― 157. Акт вступив в силу в середині 2013 року [75]. 

Таким чином, Франція стала дванадцятою країною світу, 
де узаконені одностатеві шлюби. Необхідно зазначити, що лега-
лізація одностатевих шлюбів була однією з передвиборчих обі-
цянок Ф. Олланда. 

У дискусії про моделі інтеграції переважають позиції щодо 
збереження та поступової модернізації існуючої французької мо-
делі. Відомий французький соціолог Д. Шнаппер вважає, що будь-
яка політика не буває без помилок. Проте всі суспільства мають 
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власну традицію і не можна напряму запозичувати модель ін-
теграції в іншої країни; суспільство, правова система розвиваються 
як плід всієї історії народу [76]. 

 Вирішення завдань створення політичної, поліетнічної нації та 
дієздатного громадянського суспільства можливе лише на фундаменті 
інтеграційної політики, що гарантуватиме рівні можливості для задо-
волення інтересів і потреб усіх суспільних страт і етнічних спільнот з 
одночасним подоланням диспропорцій у формально-правовому й 
фактичному статусі української мови й культури [77]. 

На сьогодні Франція прагне підняти свій статус в якості 
потрібного союзника США в світі та в регіонах навколо ЄС. 

Історично Франція завжди мала непрості відносини з англо-
мовними країнами, оскільки відносини між Парижем і Лондоном 
головним чином демонстрували не стільки партнерство, скільки 
змагання на арені європейської політики. Англійці сприймали ЄС з 
економічної точки зору і ніколи не демонстрували серйозних 
намірів стосовно політичної та воєнної інтеграції з цією органі-
зацією. Однією з ознак зміни в європейській політиці Н. Саркозі 
було неофіційне формування коаліції з Великою Британією та від-
носне ігнорування Німеччини. 

Франція думає про нове переосмислення своєї ролі та 
стратегії для посилення свого статусу в Європі та у світі. 

На сьогодні у Франції близько 80% електроенергії вироб-
ляється на атомних станціях. Ядерну енергію перетворено на один 
із важливих механізмів для зростання свого економічного та про-
мислового статусу в світі. 

Російсько-грузинська війна стала важливою політичною кри-
зою і привела до нової зміни атмосфери у взаємовідносинах між 
Заходом (Європою та США) і Росією. 

Однією з цілей Франції при здійсненні широких дипломатичних 
дій навколо грузинської кризи була відбудова ролі ЄС, як впливового 
політичного гравця при вирішенні міжнародних конфліктів. 

Відновлення відносин з США безумовно є найважливішим 
показником того, що екс-президент Франції Н. Саркозі покінчив з 
голлістською традицією в сучасній Франції. Париж продемонстру-
вав, що відіграє роль потрібного Вашингтону союзника. 

Під час головування Франції у ЄС, європейці були зане-
покоєні спробами замінити стратегію «європеїзації Франції» на 
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стратегію «офранцужування Європи» і перетворити ЄС на інстру-
мент для досягнення Парижем своїх подвійних цілей і забез-
печення своїх національних інтересів [78]. 

Проте на шляху до цих намірів, Н. Саркозі довелося врегу-
льовувати багаточисленні проблеми, включаючи збереження 
доброзичливих відносин з Великою Британією, поновлення тради-
ційних зв’язків з Німеччиною та підготовку підґрунтя для бажаних 
відносин з США. 

Слід зазначити, що на сьогодні продовжується суперництво 
між трьома головними європейськими країнами, тобто між Німеч-
чиною, Францією та Великою Британією, за право очолити процес 
перерозподілу балансу сил в Європі, за зростання своєї ролі та ваги 
на континенті. 

У цілому ж, незважаючи на амбіційну політику Н. Саркозі та 
його зближення з американськими неоконсерваторами з метою ви-
користання кризової ситуації в Європі та в міжнародних відно-
синах, йому вдалося відтворити статус Франції. У силу обме-
женості власних ресурсів країни й атлантизації ЄС в цілому, 
«візитівкою» шостого Президента V Республіки стала політика 
тісної взаємодії з США. 

Вибори, які відбулися в квітні-травні 2012 року у Франції, 
привели на вищу державну посаду соціаліста Ф. Олланда, програма 
якого спрямована на скорочення соціальної нерівності та досягнення 
економічного зростання через стимулювання попиту. Окрім цього, 
новий Президент Франції має намір вести боротьбу з кризою в Європі 
та у найближчий період вивести війська із Афганістану. Зовнішня ж по-
літика, як і зазвичай перебуває на другому плані виборчої кампанії [79]. 

За своїми поглядами Ф. Олланд є переконаним прихильни-
ком європейського будівництва. Він категорично висловився проти 
руйнування єврозони [80]. 

Щодо відносин з країнами, очевидним є те, що Франція та 
Німеччина залишаються одне для одного ключовими міжнарод-
ними партнерами (хоча А. Меркель під час виборчої кампанії 2012 
року у Франції активно підтримувала Н. Саркозі). 

Ф. Олланд, як і його попередник висловився проти вступу 
Туреччини до ЄС, це в першу чергу через невирішеність питання 
про визнання Стамбулом геноциду вірмен у 1915 році. 
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Нагадаємо, що Президент Франції Н. Саркозі вимагав від 
уряду нового законопроекту, що дозволяв би карати тих, хто 
сумнівається в геноциді вірмен в Османській імперії в часи Першої 
світової війни. До того ж, Конституційна рада Французької Респуб-
ліки ухвалила, що Закон про кримінальну відповідальність за за-
перечення визнаних у Франції геноцидів, серед яких і геноцид вір-
мен, обмежує свободу висловлювань. 

Закон, ухвалений 24 січня 2012 року, викликав широкий 
міжнародний резонанс. Вірменія і вірменські громади по всьому 
світу вітали його, Туреччина – різко засудила [81]. 

Ф. Олланд неодноразово виступав з критикою операції, що 
проводить НАТО у Афганістані. Разом з тим, новий Президент 
Франції позиціонує себе як прихильник «атлантичної солідарності». 
Як і багато представників французьких лівих, Ф. Олланд схильно 
ставиться до Б. Обами, якому близькі соціал-демократичні погляди. 

Після смерті лідера Джамахірії, Ф. Олланд заявив, що по-
літичні процеси у Лівії ще більш ускладнилися і Париж повинен 
вимагати від нової лівійської влади дотримання демократичних 
норм і проведення робіт із стабілізації регіону. 

Точка зору Ф. Олланда щодо подій у Сирії не зовсім співпадає 
з позицією Н. Саркозі. Піддаючи критиці режим Б. Асада та по-
рушення прав людини у Сирії, Ф. Олланд вважає за необхідне мак-
симально використовувати можливості світового співтовариства для 
того, щоб вплинути на ситуацію. Він висловився на підтримку 
участі Франції у воєнній акції в Сирії лише за умови, що це рішення 
буде ухвалено ООН [82]. 

Москва та Париж успішно взаємодіють з багатьох міжнарод-
них проблем. Особливе місце в російсько-французьких відносинах 
посідають воєнно-технічні зв’язки. Під час передвиборчих дебатів 
Ф. Олланд висловив готовність продовжити цю співпрацю. 

У зовнішній політиці новий Президент Франції має намір 
боротися з кризою країн єврозони, зміцнювати стосунки з партне-
рами з ЄС, вести діалог зі США та відстоювати інтереси Франції у 
НАТО. На порядку денному також є і розвиток взаємодії з 
країнами Південного Середземномор’я, Африки, Близького Сходу. 
Особливу увагу планується приділити відносинам із Китаєм. 
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У цілому ж, зовнішньополітичний курс Франції характери-
зуватиметься оновленням, прагматизмом і наслідуванням. 

Пріоритетами Франції у сфері безпеки стали такі питання як 
розгляд оборонної стратегії майбутнього, розвиток інструментів 
ЄС і перетворення ЄС в лідера роззброєння та боротьби з роз-
повсюдженням тероризму. 

Позиція Франції залишилася незмінною щодо осуду насильства 
в поєднанні з переконанням, що боротьба з тероризмом є невідділь-
ною від викорінення причин екстремізму та джерел його виникнення. 

Закон «Про безпеку і боротьбу з тероризмом» офіційно 
набув чинності у Франції після публікації в офіційній урядовій 
газеті Journal Officiel de la République Française [83]. Документ було 
розглянуто за прискореною процедурою та майже одноголосно 
схвалено обома палатами парламенту. У ньому передбачено най-
суворіші заходи покарання щодо порушників, включаючи тривале 
тюремне ув’язнення та великі штрафи. 

За якнайшвидше ухвалення закону ратували Глава МВС 
Республіки М. Вальс і Міністр юстиції К. Тобіра. Він передбачає 
введення кримінальної відповідальності для французів, викритих у 
проходженні підготовки в зарубіжних терористичних таборах. 
Покарання застосовуватиметься навіть у тому випадку, якщо без-
посередньо на території Франції вони не вчинили жодних право-
порушень – злочин буде кваліфіковано як «участь у злочинному 
співтоваристві, пов’язаному з терористичною діяльністю». За такі 
діяння Законом передбачено до 10 років позбавлення волі та 
грошовий штраф у розмірі до 225 тис. євро. 

На думку колишнього президента Асоціації зайнятості ме-
неджменту (APEC) Е. Верега, якщо Ф. Олланд буде управляти 
Францією як політичною партією, його чекає сумний кінець, як 
свого часу Людовіка XVI [84]. 

Людовік XVI не був особливо доброзичливим до свого на-
роду, хоча і вважав необхідними для країни такі реформи, як: ско-
рочення виплат для дворян, перетворення в податковій, адміністра-
тивній та бюрократичній системах. 

Головне ж чого бракувало Людовику XVI, то це рішучості: всі 
перешкоди на шляху до поставленої мети змушували його відступати. 
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В основу виборчої кампанії Ф. Олланда покладено принцип 
перегляду бюджетної угоди. Лише через кілька тижнів після його 
обрання про цю ідею забули. 

Що ж до обіцянок масштабних реформ у податковій системі ― 
законодавство обмежується лише додатковим клопотом для декількох 
сотень сімей.  

Не зважаючи на всі розмови про дорадчий метод прийняття 
рішень, який представляли як контраст епохи Н. Саркозі системі 
Ф. Олланда, вистачило півроку, щоб самій перейти до колишньої 
державної практики: дискусії за зачиненими дверима. 

Е. Вегера наголошує, що «країною не можна управляти за 
допомогою клановою боротьби, зміни позиції, завуальованих на-
падів та почуття помсти». Не маючи чітких поглядів, величі, впев-
неності та достойних поваги цінностей, уряд ризикує опинитися в 
такій же непростій ситуації, що і монархія в свої часи: внутрішні 
протистояння, нездатність діяти, слабкий авторитет. 

У своїй щорічній промові, присвяченій питанням зовнішньої 
політики, Президент Франції особливу увагу приділив подіям у 
Сирії. «Використання сирійськими урядовими військами у боротьбі 
проти повстанців хімічної зброї (Сирія володіє четвертим за вели-
чиною арсеналом хімічної зброї в світі) буде достатнім приводом 
для збройного втручання ззовні», ― наголошував Президент Фран-
ції Ф. Олланд [85]. Зокрема, він закликав сирійську опозицію сфор-
мувати тимчасовий уряд ― і пообіцяв, що Париж, який відмовляє у 
легітимності режиму Башара Асада визнає такий кабінет. 

«Створюється жахлива ситуація і Башар Асад повинен піти як 
можна скоріше. Зустріч коаліції було заплановано на 28 січня ц.р. Ця 
коаліція визнана вже більше, ніж в 100 країнах, її очолюють люди, які 
намагаються відтворити демократію в Сирії», ― заявив журналістам 
Міністр закордонних справ республіки Лоран Фабіус [86]. Міжна-
родні посередники становлення нового виконавчого органу (пере-
хідного уряду) мають надію, що за його допомогою буде можливим 
подолати можливі протиріччя на етнічному та конфесійному під-
ґрунті, які можуть виникнути у разі повалення Асада. Водночас глава 
МЗС Сирії зауважив, що зарубіжне вирішення питання про майбутнє 
президента Асада є неприпустимим, як мінімум з точки зору дер-
жавного суверенітету Сирії. 
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Існують всі підстави стверджувати про глобальний характер 
політики Франції, про що свідчать наступні фактори: 

 належність до ЄС; 
 належність до НАТО; 
 особливе значення для зовнішньої політики Франції має її 

географічне розташування, омивання трьома морями; 
 свій світовий статус Франція підтримує завдяки активній 

участі в міжнародних утвореннях і регіональних організаціях. 
Країна є постійним членом Ради Безпеки ООН; 

 Франція є однією з натхненників та організаторів євро-
пейського будівництва: від Європейського об’єднання вугілля та 
руди (1951 р.) до ЄС (1993 р.); 

 Франція входить до «великої вісімки» (спочатку «Великої 
сімки», створеної за ініціативою французького президента в 1975 р.), 
що є клубом найбільш впливових держав для узгодження позицій 
найактуальніших проблем сучасності. Франція також входить до 
«великої двадцятки», що є форумом для співробітництва і консуль-
тацій з питань міжнародної фінансової системи; 

 Франція є однією з ядерних держав світу (з 1960 р.) та 
головним ініціатором створення «європейської автономної сис-
теми оборони»; 

 Франція активно бере участь в реалізації космічних 
програм. Французька космічна програма стала основою для діяль-
ності європейської космічної агенції; 

 Міжнародне значення має культурна спадщина фран-
цузького народу. Французька мова розташована на дев’ятому місці 
за кількістю тих, хто нею розмовляє. Протягом століть виконуючи 
функцію мови дипломатії, вона є однією з шести офіційних мов 
ООН [87]. У Парижі зосереджена штаб-квартира ЮНЕСКО. 

Проте ефективність французької дипломатії у міжнародних 
організаціях залежить від її здатності впливати на формування гло-
бального порядку денного і на ухвалення сприятливих для неї рі-
шень. Могутність США при співпадінні зовнішньополітичних інте-
ресів здатна збільшити зовнішньополітичну вагу Франції. Водно-
час спрямування останніх років може поставити під сумнів роль 
Франції в якості самостійного міжнародного гравця, здатного до 
привілейованого партнерства та діалогу з Росією, Китаєм та ін-
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шими країнами «Великої двадцятки», які з недовірою ставляться 
до євроатлантичної політики, зокрема до практики односторонніх 
силових дій, яка порушує принцип суверенності дій держави все-
редині його кордонів [88]. 

Для французького суспільства, як і для України, на сьогодні 
в центрі уваги постають питання боротьби з корупцією та пору-
шення під час виборчих кампаній, налагодження механізмів опо-
даткування тощо, вирішення яких неоднозначно сприймається сус-
пільством, політичними та культурними діячами. Так, екс-пре-
зидента Франції Н. Саркозі, після припинення дії «президентського 
імунітету» було звинувачено в корупції та порушенні правил фі-
нансування, допущених у процесі виборчої кампанії [89]. 

Зокрема, важливим епізодом у звинуваченнях є «справа Ка-
рачі», коли знайомі французького Президента брали участь у 
корупційних схемах і отримували «відкати» при поставках зброї до 
Пакистану. Окрім цього, Н. Саркозі звинувачували в отриманні 
грошей від вбитого екс-диктатора Лівії М. Каддафі. До речі, ні-
мецька влада свого часу досить гостро відреагувала на ядерне спів-
робітництво Франції з Лівією та іншими арабськими країнами, а 
також на питання методів управління фінансовою кризою.  

Корупція також може бути пов’язана і з легальним зба-
гаченням, де французька практика поєднання посад є прикладом 
цього. У Франції можна займати кілька політичних посад, наприк-
лад бути одночасно сенатором і мером комуни. 

Суміщаючи кілька посад, нинішні політичні діячі монопо-
лізують представництво. У публічному житті Франції дуже мало 
жінок і недавніх емігрантів і це значною мірою залежить від того, 
як «випікаються» посади, що забезпечують доступ до представ-
ництва насамперед білих чоловіків. Демократія хвора, як і Франція, 
країна, де політична корупція в її найгірших виявах ще не така сер-
йозна як деінде. Корупція руйнує все, навіть демократію. Вона 
дискваліфікує політичний клас як такий, живить популістські рухи, 
які заміщають еліти, відірвані від народу. Корупція підточує де-
мократію і призводить до її моральної та культурної деградації [90]. 

Так, у Франції відповідальний за фінанси партії «Союз за 
народний рух», що підтримувала Н. Саркозі на президентських ви-
борах у 2007 році, Е. Вурт, який згодом став Міністром бюджету, у 
2010 році опинився у центрі скандалу: гроші на політичну 
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діяльність (звинувачення в отриманні 150 тис. євро на кампанію 
Саркозі від власниці L’Oreal Ліліан Бетанкур), особиста кар’єра 
його та дружини, торгівля сферами впливу. Чинний сьогодні Мі-
ністр бюджету в лівому уряді Жером Каузак (який був одним із 
прихильників ідеї запровадження 75% податку на розкіш) не-
щодавно змушений був відмовитися від посади, щоб зняти з себе 
звинувачення в ухилянні від сплати податків і наявності незадек-
ларованого банківського рахунку в Швейцарії, наявність якого він 
усіляко заперечував. 

Хоча для Франції введення високих податків для багатих гро-
мадян опинилося в центрі міжнародних обговорень, найбільш сер-
йозні структурні недоліки стосуються високих податків на зар-
плату та регулювання ринку праці, що ускладнює ― чи принаймні 
обходиться надзвичайно дорого ― процес скорочення своєї ро-
бочої сили для фірм, коли умови ведення бізнесу погіршуються. 

Всі погоджуються з тим, що скорочення дефіциту є необхід-
ним, але не всі думають про шляхи його досягнення. Пропозиція 
Н. Саркозі полягала у економічному зростанні за рахунок змен-
шення податкового тиску на роботодавців, одночасно з різким 
зростанням податку на додану вартість. Нинішній Президент 
Франції Ф. Олланд, лідер соціалістів з самого початку виборчої 
кампанії 2012 року наголошував на своїх намірах брати високі по-
датки в основному з багатих людей і фінансового сектору, а також 
з великого бізнесу [91].  

У Франції уряд вирішив ввести податок на мільйонерів, який 
передбачав, що 75% доходів мільйонерів наповнюватимуть дер-
жавну казну. У зв’язку з цим, покинути країну вирішив відомий ак-
тор Ж. Депардьє, який згодом отримав паспорт громадянина Росії, 
та не виключив, що подасть документи на громадянство Бельгії. 

Згодом Конституційна рада країни визнала таке рішення 
уряду незаконним. 

Прем’єр-міністр Франції Ж. Ейро назвав жалюгідним рі-
шення актора Ж. Депардьє покинути V Республіку та переїхати до 
Бельгії, де відсутній податок на розкіш. А з початку 2013 року в 
центрі уваги європейських ЗМІ була тема показового набуття 
Ж. Депардьє російського громадянства. Зазвичай це пов’язують з 
його прагненням продемонструвати свій протест проти соціально-
економічних експериментів нового соціалістичного керівництва 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?depardye_otrimav_rosiyskiy_pasport&objectId=1274797�
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?depardye_hoche_stati_shhe_gromadyaninom_belgiyi&objectId=1274871�
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_milyoneriv_u_frantsiyi_viznano_nezakonnim&objectId=1274505�
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_milyoneriv_u_frantsiyi_viznano_nezakonnim&objectId=1274505�
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Франції, зокрема спроб увести 75% податку для осіб, прибутки 
яких перевищують один мільйон євро. Наспраді ж Депардьє за-
гострив увагу на справжньому стані справ у Росії та її «рядженій 
демократії» [92]. Йдеться про активне та цілком успішне вико-
ристання одіозними диктаторами різних країн західних зірок для 
легітимізації своїх режимів в очах міжнародної спільноти, але 
особливо, для зміцнення власного авторитету всередині підвлад-
них їм суспільств. 

Рейтинг нинішнього Президента Франції впав до рекордно 
низького рівня за останні тридцять років існування V Респуб-
ліки. За останніми опитуваннями, Ф. Олланда підтримують 
лише 27% виборців [93]. 

Порівняно з усіма попередниками в перший рік правління 
Ф. Олланд має найнижчий рейтинг популярності. Останні резуль-
тати соціологічних опитувань констатують втрату чергових 5% на-
родної підтримки та 68% відверто негативного ставлення [94].  

У французькому суспільстві продовжуються дискусії про зміну 
конституції, модернізацію режиму V Республіки. Висловлюються 
думки про необхідність часткової перебудови V Республіки із поси-
ленням влади парламенту чи зовсім радикальні ― переходу (шляхом 
зміни Конституції) до VІ Республіки. Результат цих дискусій зале-
жить не лише від подальшого вдосконалення державних інститутів, а 
також і від еволюції партійно-політичної системи країни. 

Отже, напівпрезиденціалізм може еволюціонувати чи до 
президентського, чи до парламентського режиму. «Обличчя» ре-
жиму визначає форма правління: режим із сильною виконавчою 
владою, контролювати яку можуть лише загальнонаціональні ви-
бори президента, або ж домінування парламенту і результатів 
виборів до законодавчого органу на противагу виконавчій владі на 
чолі з президентом. 

На сьогодні у світі домінуючою тенденцією є президентиціалі-
зація політики, що пов’язано з багатьма факторами (особистість лі-
дера, міжнародна ситуація, глобалізація політики, зростання ролі 
сучасної держави, розмиття традиційних ідеологій і надання політиці 
прагматичного характеру тощо).  

 Переваги напівпрезидентської форми правління безсумнівні: 
легітимація влади шляхом всезагальних президентських виборів, 
наявність контролю парламенту над урядом, поділ політичного 
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керівництва (президент) та ефективного управління (уряд), здійснення 
арбітражу, поєднання стабільності виконавчої влади з її тимчасовою 
гнучкістю, пом’якшення проблеми домінування політичної більшості, 
схильність системи до пошуку компромісів, «еластичність» форми 
правління через необхідність взаємного співіснування та взаємного 
«виживання» основних акторів (парламенту, президента, уряду).  

В останні десятиріччя цю форму правління обрало багато 
держав. Проте в Україні та більшості пострадянських держав вті-
лення у життя переваг напівпрезиденціалізму пов’язане з подолан-
ням певних перепон. Ефективному функціонуванню напівпрези-
дентської форми сприяли б ефективність конкурентної партійної 
системи, змагальність публічної політики, розвинутість інститутів 
громадянського суспільства, культура згоди та компромісу та ін-
ших компонентів, притаманних плюралістичному режимові; вив-
чення політичних тенденцій тяжіння до президенціалізації чи пар-
ламентаризації (вирахування т. зв. індексу форми правління). В 
іншому випадку, відбувається переродження напівпрезидентської 
системи в систему з одноосібним президентом, підконтрольним 
йому урядом і слабким парламентом. 

Вивчення питань типології напівпрезиденціалізму, дає мож-
ливість дати відповідь на питання про те, які різновиди цієї сис-
теми здатні викликати серйозні інституційні конфлікти чи загро-
жувати стійкості режиму та ставати на перешкоді становленню 
реальної демократії. Зокрема, президентсько-парламентська сис-
тема, в якій уряд несе подвійну відповідальність – перед президен-
том і парламентом є найбільш вразливою формою. Логіка напів-
президенціалізму (дуалізм виконавчої влади та співіснування пар-
ламенту і президента) за такої системи порушується, що приховує 
в собі конфлікти та неефективність управління. Іншим варіантом 
напівпрезидентської системи є система з сильною та надсильною 
президентською владою. І хоча домінування президента може за 
деяких обставин забезпечити стабільність, порушення балансу 
повноважень президента і парламенту створює передумови для 
авторитарного режиму, що на сьогодні спостерігається в Україні. 

Не зважаючи на критику системи, V Республіка стала одним з 
найбільш стабільних режимів у історії Франції. Для країн, які роз-
будовують власну державність, голлізм є взірцем переходу від за-
лежного стану до національного піднесення з урахуванням без-
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перечно, специфічних національних, об’єктивних та суб’єктивних 
факторів, і, насамперед, менталітету. Необхідно зазначити, що гол-
лізм розквітає у сучасній Франції у видозміненій формі. 

На початку ХХІ ст. перед Францією постало завдання щодо 
пристосування її державних інститутів, які ще донедавна здавалися 
остаточно утвердженими після тривалого періоду конституційної 
та політичної нестабільності, до якісно нових умов. Оглядач однієї 
з консервативних газет зазначав, що «Громадяни ніколи не були 
настільки далекими від тих, хто ними править. Ця суперечка визна-
чає політичне життя країни, до того ж центральним пунктом її є 
перебудова функціонування державних інститутів як передумови 
будь-якої реформи» [95]. 

На сьогодні у французькому суспільстві не вщухають диску-
сії (які не є принципово новим явищем) про неухильне падіння 
Франції. Серед існуючих підходів необхідно виділити дві проти-
лежні точки зору. Зокрема, у памфлеті економіста Н. Бавереза 
«Франція, яка падає» [96] (2003 р.) автор наголошує, що Франція 
не знає, чого вона хоче та не враховує ті докорінні зміни, які від-
булися у світі; країна зосереджена лише на своїх внутрішніх 
чварах, пов’язаних з попереднім історичним розвитком. Натомість 
Ж.-П. Жуйє та Ф. Мабілль у книзі «Не хороніть Францію» (2007 р.) 
стверджують: Франція має зберігати зв’язок з минулим, водночас, 
враховуючи сучасні реалії [97].  

Автори монографії «Франція у пошуках нових шляхів» (2007 р.) 
також переконані, що Франція впевнено може дивитися у майбутнє: 
«Аналіз демографічної динаміки, проблем імміграції та молоді, еко-
номіки, суспільства, внутрішньої та зовнішньої політики Франції по-
чатку ХХІ ст. дозволяють зробити висновок, що шанси країни і дотепер 
успішно грати роль однієї з провідних європейських держав із світовою 
відповідальністю не викликають сумнівів» [98].  

Протягом кількох століть Франція посідає одне з провідних 
місць у світовій політиці та економіці. Таким чином, не претен-
дуючи на світове лідерство, Франція як і раніше є провідною дер-
жавою планети, яка здійснює активну зовнішню політику. Вагоме 
місце в світовій політиці забезпечується не лише традиціями та 
історичною пам’яттю, а й її значним економічним, воєнно-полі-
тичним, культурним потенціалом.  
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Висока суспільна конфліктність, загальна економічна криза 
та рецесія, що триває від 2008 року , ненадійні союзники ниніш-
нього Президента Франції та вимогливі опоненти не залишають 
майже ніяких шансів Ф. Олланду вибороти другу президентську 
каденцію. Несмілива поміркованість керівника держави і далі від-
вертає від нього прихильників. Відстань між звичайними францу-
зами та політичним класом, який повинен представляти їхні інтереси, 
дедалі зростає. Однак така ситуація у Франції сприймається світовою 
спільнотою не так негативно, як в Україні. Як справедливо зазначив 
британський політолог Джеймс Шерр, «... час показав: хоч би хто 
керував в Україні, існує прірва між заявленими принципами, підписа-
ними документами й дотриманням зобов’язань. ... особисті, родинні, 
кланові інтереси для влади в Києві завжди були важливішими за 
національні» [99]. І на додаток, змінюються політичні режими, уряди, 
президенти, але незмінною лишається звичка влади розповідати на-
роду байки ― так само як і звичка народу сприймати брехню влади за 
належне. Та обставиною, яка суттєво вирізняє українських політиків 
від європейських (і це є важливою характеристикою політичного ре-
жиму держави), є вміння брати на себе відповідальність за свою 
діяльність та визнання своїх помилок. «У Європі політики бояться 
звинувачень у брехні, дезінформації та пересмикуванні фактів. А в 
Україні, хто краще збрехав ― той і молодець» [100]. 
 

6.3. Велика Британія: особливості парламентського 
устрою 

 
На сьогодні в загальноєвропейському контексті Велика Бри-

танія є антиподом франко-німецькому альянсові у боротьбі за лі-
дерство на теренах Європейського Союзу [101]. При цьому, Велика 
Британія спирається на підтримку так званих держав «Нової 
Європи», тобто тих країн, які приєдналися до ЄС внаслідок його 
розширення 2004 та 2007 роках. Причому, ці розширення відбу-
лися значною мірою завдяки активній підтримці Великої Британії, 
як європейського лідера в плані розширення ЄС, і найбільш палко-
го прихильника процесу подальшого розширення Євросоюзу [102]. 
Таку політику проводили лейбористські уряди Великої Британії 
протягом 1997–2010 років, дарма що політика їх наступників – 
ліберально-консервативної коаліції – виявилася більш стриманою 
на ниві розширення Євросоюзу.  
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Держави «Нової Європи» схильні поділяти більш помірко-
ваний британський підхід до подальшого євро будівництва. І на 
відміну від держав «Старої Європи», тобто західноєвропейських 
країн, на чию підтримку спираються французи та німці, всерйоз 
побоюються та не сприймають в цілому перспективу перетворення 
ЄС на централізовану федерацію франків. Велика Британія віками 
дотримувалася одного простого принципу у своїй зовнішній по-
літиці – не підтримувати сильного. Саме тому починаючи з ХІ 
століття, ще ніколи нога іноземного солдата не ступала на береги 
Темзи. То ж і на сьогодні британці не змінюють свого підходу, 
ставлячи себе як лідера коаліції держав «Нової Європи» на проти-
вагу сильному франко-німецькому альянсу, який науковці взагалі 
називають «мотором європейської інтеграції». Крім цього, розши-
рення ЄС, як перманентний процес, посилює антифедералістські 
настрої в Євросоюзі та унеможливлює плани французів та німців 
стати господарями великої федеративної держави.  

У цілому ж, якщо після Другої світової війни та розпаду 
британської колоніальної системи для Великої Британії намітилася 
стратегія «трьох концентричних кіл», тобто ведення активної зов-
нішньополітичної діяльності на теренах Європи, Співдружності націй 
та США, то завдяки лейбористським урядам Т. Блера та Г. Брауна 
зовнішня політика Великої Британії зазнала якісної трансформації. І 
саме європейський напрямок виступив головним за умов збереження 
високої активності британської дипломатії на теренах США та Спів-
дружності. Велика Британія ніколи не планувала відновити свій 
статус великої світової держави, і якщо не поновити могутність ко-
лишньої Британської імперії, яка свого часу була найсильнішою дер-
жавою світу, то принаймні якомога щільніше наблизитися до таких 
показників. І на сьогодні британська стратегія полягає в тому, щоб 
вивести країну на лідерські позиції в Європейському Союзі, у той час 
як ця організація завдяки своїм фактично універсальним демокра-
тичним цінностям і примноженні власного потенціалу внаслідок по-
дальших розширень заступить США як глобального арбітра. Водночас 
необхідно розуміти, що утвердження Великої Британії, як потужного 
актора європейської політичної арени, відбулося саме завдяки її по-
літичній системі, аналіз якої не тільки являтиме собою дану частину 
монографії, а й містить у собі непогані практичні уроки для України.  
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Будемо певні того, що своєму успіху як на міжнародній арені, 
так і у внутрішньодержавному вимірі Велика Британія завдячує саме 
своїй політичній системі. Особливості парламентського устрою Вели-
кої Британії є ключем до розуміння політичних процесів у цій 
державі. Тож не буде перебільшенням зазначити, що чимдалі Україна 
розвиває свої реформи, тим більш цікавим і корисним для неї ви-
дається досвід саме Великої Британії, якщо брати до уваги досвід 
політичної модернізації іноземних країн і держав ЄС зокрема. 

Так, у першу чергу, в контексті реформування Палати лордів 
Великої Британії постають такі питання, які не можуть не бути 
вкрай актуальними для нашої держави. Особливо, якщо врахову-
вати той факт, що фактично будь-які наукові дослідження в галузі 
порівняльної політології та політичної науки взагалі здійснюються 
для того, щоб запозичити досвід успішних іноземних держав з ме-
тою його втілення чи просто врахування на українських теренах. У 
Великій Британії тривають дискусії щодо потріби цій державі в ці-
лому двопалатного парламент, особливо враховуючи той факт, що 
його верхня палата не наділена народним мандатом і суттєвими 
повноваженнями. І в силу останнього в принципі не може отри-
мати повноважень, які були б співставними з Палатою громад. До 
речі, можливо, саме завдяки цим дискусіям у британському сус-
пільстві і в сусідній нам Росії навіть на рівні вищого керівництва 
мали місце сумніви щодо того, чи потрібна Російській Федерації 
верхня палата її Федеральних Зборів – Рада Федерації, адже вона 
також не обирається, і суттєвих повноважень (не за Конституцією, 
а на практиці) не має, але потребує виділення чималих коштів з 
державного бюджету.  

В Україні також актуальним є питання про те, чи потрібен 
нашій державі такий парламент, яким він є на сьогодні, адже 
практика показує, що фактично всі держави світу, чиє населення 
переважає за десять мільйонів, а площа понад 100.000 кв. км мають 
двопалатні парламенти. Тож чи не враховувати політичному класу 
України, в контексті вироблення концепції трансформації вітчиз-
няного парламентаризму, досвід берегів Темзи? Крім того, полі-
тичний клас Великої Британії фактично дійшов згоди про те, що 
верхня плата британських законодавчих зборів має обиратися, а не 
призначатися. Концепція «повернення влади», яка полягає в тому, 
що народ обирає певного правителя чи колегіальний орган, а той 
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чи ті повертають владу народові, призначаючи решту владних 
колегіальних інститутів, не є дівою в демократичних країнах, і є 
радше прерогативою авторитарних держав, де взагалі питання 
можна ставити так, що навіщо проводити вибори, причому будь-
які, коли в нас є мудре керівництво, якому всі довіряють, от вони і 
призначать нам всіх, кого треба. 

А якщо ж Палата лордів буде обиратися, то не дивно, що у 
Великій Британії тривають палкі дискусії з приводу того, за якою 
ж виборчою системою має здійснюватися це обрання? Це питання 
є особливо актуальним для України в контексті пошуків опти-
мального варіанту нашої виборчої системи, і ця проблема є наба-
гато гострішою сьогодні аніж дилема переходу до двопалатного 
парламентаризму. У Великій Британії Ліберально-демократична 
партія однозначно вимагає пропорційного варіанту виборчої сис-
теми до Палати лордів. І це не є дивним, оскільки рейтинг цієї пар-
тії не відповідає чисельності її місць у Палаті громад, адже завдяки 
мажоритарній системі лейбористська та консервативна партії здо-
бувають більше виборчих округів, аніж вони б отримали місць за 
умов пропорційного представництва. Тож у Палаті лордів лібе-
ральні демократи хочуть бачити реальну картину народного воле-
виявлення. Британське суспільство, яке звикло до двопартійної 
традиційної системи, та доволі неоднозначно сприйняло її тран-
сформацію у трьохпартійну, не готове до створення коаліційних 
урядів, однак останні вибори (травень 2010 року) до Палати громад 
засвідчили такий прецедент і неминучість перспективи можливого 
виникнення такої ж ситуації в майбутньому. Тому варіант введення 
інституту пропорційного представництва у британському парла-
ментаризмі відкидати не можна, однак не можна і не замислюва-
тися над тим, чи не завалить низка «коаліціад» традиційну полі-
тичну стабільність, яка історично притаманна Великій Британії 
завдяки її політичній системі у нинішньому її вигляді.  

Крім цього, оскільки актуальним є питання про пропорційне 
представництво, не слід вирішити питання (не менш актуальне для 
України) в якій формі буде здійснюватися таке представництво – 
за умов відкритих чи закритих списків? А якщо ж система буде 
змішаною чи в цілому мажоритарною, то українцям особливо 
уважно потрібно спостерігати за процесами майбутніх виборів у 
Великій Британії. Мажоритарна система також має свої варіації 



                    РОЗДІЛ VI Досвід утвердження державного устрою... 

 
409 

(«перший на фініші», «перший на фініші за умов подолання 
певного бар’єру», два тури виборів тощо). Тож чим обґрунтовува-
тимуть британські політики запровадження такої новизни у вибор-
чому процесі? Якою буде думка з цього приводу загальноєвро-
пейських інституцій, на які покладається функція нагляду за про-
цесами розвитку демократії на європейському континенті (та ж са-
ма Венеціанська комісія)? Такий досвід був би для України більш, 
ніж важливим. Крім цього, в контексті пертурбацій в нашій дер-
жаві стосовно зміни пенсійного віку та адміністративного рефор-
мування, досвід Великої Британії в цілому також би був доволі 
корисним, адже в цій державі пенсійний вік був скасований! Крім 
цього, британські парламентарі навіть свого часу заборонили в за-
конодавчому порядку запитувати вік у особи при її працевлашту-
ванні, такої графи навіть немає в анкетах. Водночас це абсолютно 
не означає, що всі громадяни Туманного Альбіону мають працю-
вати до самої смерті, адже було встановлено мінімальний термін 
виробітку – близько 11 років. Відпрацювавши такий час особа мо-
же розраховувати на отримання мінімальної пенсії. А якщо хоче 
більшої пенсії – вона сміливо може працювати надалі не побою-
ючись того, що в один прекрасний день роботодавець просто звіль-
нить її, мотивуючи таке рішення тим, що має справу з особою яка 
досягла пенсійного віку.  

Парламентський устрій Великої Британії цікавий ще й тим, 
що ця держава і на сьогодні не має конституції. Замість неї при-
сутня величезна низка законів і кодексів, багато з яких були схва-
лені ще за часів Середньовіччя. Проте це країна все ж таки є взір-
цем політичної стабільності та злагодженого функціонування дер-
жавних інститутів на засадах справедливості і закону. 

«Неписана конституція» Великої Британії складається з різ-
них нормативних норм, лише частина з яких офіційно визнається 
юридичними [103]. Серед них є і Велика хартія вольностей 1215 
року, дарована англійському народові королем Джоном Беззе-
мельним під тиском повсталих баронів, Білль про права 1689 року, 
Акт про престолонаслідування 1701 року, і закони про Парламент 
1911 та 1949 років, закони про вибори та місцеве самоврядування 
тощо. Політична система Об’єднаного Королівства є надзвичайно ці-
кавою та унікальною. Розвиваючись протягом століть, вона є уособ-
ленням колоритної британської історії. Великобританію традиційно 
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називають “батьківщиною парламенту”, хоча насправді не Велика 
Британія, а Ісландія все ж була першою державою, де був ство-
рений такий орган як парламент.  

Британський Парламент є одним з найдавніших у світі. Він 
веде своє походження ще від вітанагемотів – рад аристократії англо-
саксонського періоду, Нормандської великої ради та національної 
ради, яку вперше скликав Симон де Монфор у 1264 році [104]. Часто 
можна зустріти відомості про те, що Велика Британія є батьківщи-
ною парламенту. Натомість така інформація не є вірною, адже ще у 
Х ст. в Ісландії було скликано парламент Альтинг, що мав усі атри-
бути представницького органу законодавчої влади. Проте у плані 
розбудови парламентських механізмів і розвитку парламентаризму в 
цілому Велика Британія була першою з-поміж інших країн світу. 

 Сформована в Об’єднаному Королівстві політична система в 
ХІХ та на початку ХХ століття справедливо вважалася джерелом 
стабільності, у той час, коли інші країни переживали революційні 
заворушення. Політико-правова система Великої Британії має ще 
одну суттєву відмінність від інших європейських країн: на відміну 
від країн континентальної Європи, де права і свободи декларуються 
у конституціях, тобто в позитивний спосіб, Велика Британія має не-
гативний характер їхнього декларування – що не заборонено пре-
цедент ними законами, те дозволяється виконувати [105]. 

Цікаво, але уряд Великої Британії – Кабінет Міністрів – 
якому реально належать найбільші важелі щодо управління дер-
жавою, фактично не визначений у писаних законодавчих джерелах. 
Адже Кабінет Міністрів визначається ще феодальними законами як 
один зі структурних підрозділів Таємної ради – дорадчого органу 
вищої дворянської знаті при монарху. Надзвичайно широкі повно-
важення надаються прем’єр-міністрові, який є лідером партії, що 
перемогла на виборах до Палати громад, нижньої палати Парла-
менту, та як і всі інші члени уряду призначається монархом, при-
чому, без участі жодної з палат парламенту. Зрозуміло, що проце-
дура призначення уряду монархом є радше формальністю, адже 
йдучи на вибори партія вже має виважено сформовану команду 
професіоналів, і на рівні керівних кадрів партії вирішено, кому 
належатиме та чи інша яка посада.  
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Уряд має політичну підтримку Палати громад і користується 
нею доти, поки нижня палата британського парламенту не висло-
вить недовіру урядові, або ж не проголосує проти якоїсь важливої 
урядової ініціативи. Важливо, що члени Кабінету Міністрів є одно-
часно членами Палати громад, і тому у Великій Британії немає ха-
рактерних для України вибухів демагогії, пов’язаних з «пору-
шенням основного закону через суміщення посад». 

Важливим елементом політичної палітри Великої Британії є і 
«тіньовий кабінет». Свою назву цей термін отримав зовсім не від 
асоціацій з тіньовою економікою, адже мається на увазі, що ця 
опозиційна структура як тінь слідує за урядом. Тіньовий кабінет 
може формуватися опозиційною партією за зразком Кабінету Мі-
ністрів, а його члени мають вивчати діяльність уряду, вказуючи на 
його помилки. Як правило, після перемоги опозиції на виборах 
члени тіньового кабінету стають реальними міністрами. Характер-
ною особливістю для політики Великої Британії є злагодженість та 
самовіддана праця заради своєї держави, тому спостерігається 
вельми конструктивна співпраця членів тіньового кабінету з 
урядом. Члени тіньового кабінету не бігають за урядовцями з по-
мийним відром, як це спостерігається у нас в Україні, а часто-густо 
допомагають покращити життя британців і британок своїми ко-
ректними порадами щодо законодавства та діяльності. 

Слід зазначити, що відповідно до законодавства Великої Бри-
танії кожна партія, яка провела до палати громад двох або більше 
своїх представників, може офіційно вважатися опозицією, формувати 
тіньовий кабінет та отримувати гроші з державної скарбниці на ве-
дення опозиційної діяльності. Так, на виборах 1945 року до парла-
менту Великої Британії потрапили навіть два представника Комуніс-
тичної партії Великої Британії, однак діяльність комуністів у пар-
ламенті Туманного Альбіону видалася незворушливо активною. 

Справжнім центром політичного життя Великої Британії є 
нижня палата британського парламенту. Палата громад склада-
ється з 659 депутатів (до 1996 року – 651), які представляють 
одномандатні виборчі округи [106]. Після законів 1832, 1867 та 
1884 рр., які значно розширили число виборців, до Палати громад 
мали змогу потрапити і робітники, а в 1834 році сталася остання 
зміна уряду в інтересах монарха – надалі без участі громад таке 
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видавалося вже неможливим. Подальший розвиток подій засвідчив 
розширення повноважень Палати громад у політичній комунікації 
Великої Британії, як представницького органу, з народним мандатом. 
Парламентські запити, комісії, що діють на постійній основі та про-
фільні парламентські комітети, створені у 1979 році, забезпечують 
реальний контроль над урядом з боку Палати громад. Однак, як 
слушно зауважує британський науковець Дж. Бербері, перемога, яку 
колись здобула Палата громад, узявши гору над необраною виконав-
чою владою [107], перетворилась на поразку в руках обраної вико-
навчої влади, адже більшість повноти влади належить все ж урядові. 

На рубежі ХХ–ХХІ ст. ми спостерігали дивовижне явище: 
трансформацію партійної системи Великої Британії з традиційної 
двопартійної у трьохпартійну. Адже партія ліберальних демокра-
тів, колишня ліберальна партія, що зійшла на манівці після Першої 
світової війни та була замінена лейбористами у політичному житті 
Великої Британії, цілком відродилася. Так, якщо протягом ХХ сто-
ліття ліберальні демократи отримували на виборах жменьку парла-
ментських місць, то на виборах 2005 року вони здобули вже понад 
півсотні місць, а ще більше крісел за ними у Палаті лордів.  

Головне питання полягає також у тому, що рейтинг цієї полі-
тичної сили становить близько 22%, і лише завдяки мажоритарній 
системі ліберальні демократи мають менше місць, аніж вони б ма-
ли пропорційно. Ця партія, до речі, вимагає запровадження про-
порційної виборчої системи до парламенту, однак британське сус-
пільство не є готовим до цього. Адже рідко коли за результатами 
виборів одна партія мала більшість за кількістю голосів у відсотках 
виборців, і тому, скоріш за все, для Великої Британії постане проб-
лема формування парламентської коаліції, що може цілком загнати 
цю країну в тупик, адже маючи багатовіковий досвід лише одно-
партійної основи формування уряду, вона постане перед новими 
реаліями. Крім цього, політичний спектр британських партій є на-
стільки різним, що коаліція швидше могла б бути сформована між 
лейбористами та консерваторами – двома провідними гравцями 
британської політики, які ніколи не підуть на союз щоб не вигля-
дати зрадниками своїх виборців. 

Однак слід зауважити, що згадані вище події можна розгля-
дати і як просто кризу двох головних партій – лейбористської та 
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консервативної, на фоні якої третя сила заробляє бали, а не кар-
динальну трансформацію політичної системи Великої Британії. У 
разі появи нових ідей і людей у двох головних британських пар-
тіях, ліберальні демократи цілком можуть зійти на манівці знову. 
Адже британське суспільство звикло до боротьби двох антагоніс-
тичних сил, влади в особі однієї партії і такої ж опозиції. Тому, на-
віть, парламент Великої Британії має форму не підкови, як тради-
ційно у європейських країнах, а прямокутника, щоб опоненти си-
діли напроти. 

Водночас, феномен політичних парій з’явився у Великій Бри-
танії значно пізніше, аніж парламент, адже століттями вважалося, 
що політичні партії є злочинним явищем і мають бути заборонені 
через те, що існують задля задурювання населення та реалізації 
власних інтересів під маскуванням інтересів народу. Такі ідеї теж 
мають рацію, особливо на ґрунті України. 

На виборах до Палати громад 5 травня 2005 року лейбористи 
здобули 356 місць (проти 412 у 2001 році), консерватори провели 197 
своїх представників (проти 166 на виборах 2001 році), ліберальним 
демократам дісталося 62 місця (проти 52 здобутих у 2001 році) [108]. 
По дев’ять місць отримали Шотландська національна партія та Де-
мократичний союз. У цілому ж у Палаті громад Великої Британії 
представлено до десятка партій, деякі з яких, як то Ольстерська на-
ціональна партія, мають взагалі лише одне місце. 

6 травня 2010 року відбулися вибори до Палати громад Ве-
ликої Британії, за результатами яких було обрано 649 з 650 депу-
татів. 306 місць дісталися Консервативній партії, 258 отримала 
Лейбористська партія, і лиш 57 – Ліберально-демократична партія. 
Остання мала підтримку близько 28% населення, що рівносильне 
підтримці лейбористів, однак через мажоритарну систему виборів 
змогла провести ще менше своїх кандидатів до парламенту, ніж на 
виборах 2005 року. 28 місць здобули ішні партії, зокрема упершее 
до складу Парламенту увійшли такі політичні сили, як Зелена 
партія Уельсу та партія «Альянс». Оскільки жодна з партій не 
отримала більшості, після виборів британці спостерігали нелегкий 
та напружений діалог щодо створення коаліції. Так, проект ство-
рення коаліції між лейбористами, ліберальними демократами та 
представниками маленьких партій не відбувся, в результаті чого 
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Велика Британія отримала коаліцію у форматі консерватории плюс 
ліберальні демократии. Головою уряду став лідер Консервативної 
партії Д. Камерон, його заступником – лідер ліберальних де-
мократів Н. Клегг, який, до речі, має українське коріння, що може 
втілювати певні надії у євроінтеграційні аспірації України. Спі-
кером Палати громад став консерватор Д. Беркоу. На прикладі ви-
борів 2010 року політичний клас Великої Британії переконливо до-
вів свою здатність працювати не тільки на монопартійній, а й 
коаліційній основі, та мистецтвом переговорів і політичного 
компромісу швидко створювати стійку коаліцію. 

Палата лордів Великої Британії є окремою цариною для 
наукових досліджень, оскільки перебуває у стадії довготривалого 
реформування, що зумовлює величезне поле для маневру науковця. 
Останнім часом спостерігається поява солідних наукових праць, 
присвячених дослідженню проблематики Палати лордів, причому як 
вітчизняних [109], так і зарубіжних [110]. Структура верхньої палати 
Парламенту Об’єднаного Королівства та її склад дають підстави 
стверджувати, що такий політичний інститут є унікальним і не має 
аналогів у світі, тому інтерес до неї ніколи не вщухав. Останніми 
роками інтерес до неї тільки підвищився, що зумовлюється кар-
динальними змінами у Палаті лордів, зумовленими реформою лей-
бористського уряду Т. Блера.  

На сьогодні питання щодо реформування Палати лордів є 
надзвичайно актуальним. У нас на очах кардинально змінюється, 
пристосовуючись до реалій сучасності, одна з найстаріших та най-
досконаліших політичних систем світу.  

Реформістські ідеї стосовно Палати лордів почали активно 
з’являтися з кінця ХІХ століття, але найбільшого розмаху вони 
набули на завершенні ХХ ст. Наприкінці ХІХ століття Палата 
лордів складалася зі спадкових перів, перів обраних шотландським 
та ірландським парламентами, 26 єпископів і ще чотирьох перів, 
які вони здобули місця в палаті згідно зі спеціальними актами 1876 
та 1887 років. У 1871 році був ухвалений aкт, який позбавив права 
засідати і голосувати в палаті тих перів, які збанкрутували.  

Повноваження лордів були такими ж як і у громад, єдине 
вони не могли впливати на зміни та доповнення до прав та обов’яз-
ків британців, і доволі рідко відхиляли бюджет. Слід зауважити, 
що втручатися у бюджетні питання лорди втратили право ще в 
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середині XVII століття, хоча, фактично, з бюджетних питань і бере 
свій початок англійський парламентаризм. Адже ще у 1215 році 
найвпливовіші англійські феодали змусили короля Дж. Беззе-
мельного подавати фінансові питання на їх розгляд.  

Протягом 1880-х років було здійснено кілька спроб рефор-
мувати Палату лордів з метою підвищення її ефективності, однак 
жодна з них не зазнала успіху, а реальні зміни почали відбуватися 
у ХХ столітті. Так, у 1907 році лорд Ньютон запропонував позба-
вити спадкових перів членства в палаті. Лорд Росберрі, у свою 
чергу, вніс пропозицію, щоб Палата лордів складалася з 400 членів, 
і мала здебільшого представницький характер. Обидві пропозиції 
було відхилено [111]. 

Але вже у 1911 році Парламент Великобританії зазнав сут-
тєвих змін. Лідер опозиції в Палаті лордів, маркіз Лансдоунський, 
запропонував зміни, які були схваленими Парламентом. Так, строк 
ротації парламенту зменшився з семи до п’яти років, лорди могли 
затримати впровадження бюджетних законопроектів тільки на 
місяць. До того ж, Палата лордів була позбавлена права блокувати 
будь-який законопроект, окрім тих, що визначали діяльність Пар-
ламенту, якщо він був тричі з дворічними проміжками ухвалений 
Палатою громад.  

Наступною стадією політичної реформи обіцяла стати допо-
відь Брюса 1918 року, однак всі її положення були відкинуті. Про-
тягом 1920 – 1930-х років було внесено чимало пропозицій сто-
совно реформи верхньої палати, однак всі вони були схожі одна на 
одну та не були прийнятними або ж для парламенту, або для уряду.  

Новою важливою подією став Закон про Парламент 1949 року. 
Відповідно до цього Закону кількість читань, що їх мав пройти відхи-
лений Палатою лордів законопроект у Палаті громад, було зменшено 
з трьох до двох, а кількість років між ними з двох до одного.  

На виборах 1997 року лейбористи проголосили такий тип ре-
форми верхньої палати своєю метою. Здобувши перемогу, Т. Блер та 
його команда почали рішуче діяти. Перед тим, як представити Палаті 
громад такий законопроект (19 січня 1999 року), лейбористи 2 грудня 
1998 року досягли домовленості з віконтом Чарнборном, лідером 
Консервативної партії стосовно того, щоб 92 спадковим перам було 
дозволено залишитися в Парламенті до наступної стадії реформи. 
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Про виведення спадкових перів зі складу Палати лордів британські 
політики почали говорити ще у 1880х роках. І понад сто років зна-
добилося британському суспільству для того, щоб винести остаточне 
рішення з цього питання. У зв’язку з цим були відповідні заяви з боку 
лейбористів, зокрема що прийняття Закону про Палату лордів є лише 
половиною задуманої справи, яку треба неодмінно довести до кінця, 
виключивши з верхньої палати геть усіх спадкових перів, що в по-
дальшому стало предметом доволі запальних дебатів. 

Закон про Палату лордів був остаточно ухвалений 11 листо-
пада 1999 року Завдяки цьому Закону кількість членів Палати лор-
дів скоротилася майже вдвічі. Право членства в Палаті лордів втра-
тили, таким чином, і члени королівської родини. Разом із тим пери 
зберегли свої титули та здобули право балотуватися в Палату гро-
мад, бути присяжними засідателями в судах [112]. Виведення спад-
кових перів зі складу Палати лордів проходило під гаслами де-
мократизації та модернізації. Зокрема наголошувалося, що ця ре-
форма покінчить з конституційно закріпленим аристократичним 
урядуванням Сполученого Королівства. Палата лордів існувала за 
середньовічним принципом «born to rule» – «владарювання за пра-
вом народження», що давно застарів і не відповідає догмам пред-
ставницької демократії.  

У друкованих органах та по телебаченню підкреслювалося, що 
внаслідок такої реформи політична система Сполученого Королівства 
стане більш демократичною. Лейбористи та ліберальні демократи з 
гордістю констатували, що нарешті втілено в життя давню мрію 
кожного «простого» англійця – рівність усіх перед усіма незалежно 
від народження. Мовляв, нарешті двадцятидвохлітній спадковий граф 
не буде «висіти на одній дошці» з 62-літнім відставним генералом, що 
обіймав кілька міністерських посад у різних кабінетах, і ризикував 
життям в різних гарячих точках. Британські засоби масової інфор-
мації вимальовували таку картину: украй задоволені лейбористи та 
ліберальні демократи з одного боку та пригнічені консерватори з 
іншого, оскільки слідом за спадковими перами зазиралося уходити і 
лідерство консерваторів у верхній палаті.  

Після реформи 1999 року спадкових перів залишилося 
всього 92. Склад когорти спадкових перів був визначений таким: 
15 «office – holders», які є заступниками Головуючого, та головами 
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комітетів, що вони обираються всією палатою, 75 партійних членів 
та безпартійних, що вони були обрані їхніми ж партіями чи гру-
пами, та 2 лордів, призначених Королевою. Це, зокрема, є Лорд Ве-
ликий Скарбник, який є представником Її Величності у Парла-
менті, та Граф Церемоніймейстер, який є відповідальним за всі це-
ремонії, як, наприклад, відкриття Парламенту. Із 75 обраних спад-
кових перів – 42 є консерваторами, 28 – безпартійними, 3 – лібе-
ральними демократами і 2 – лейбористи. 

На початку 2013 року у Палаті лордів було 824 пери, з них 
786 такі, що регулярно беруть участь у роботі Парламенту, решта – 
з різних причин не працюють у законодавчому процесі. 643 члени 
Палати лордів – чоловіки, відповідно – 181 жінка. Проблема 
виключення з Палати спадкових перів, які у кількості 90 осіб були 
залишені там, так і не була вирішена. Відносна більшість у Палаті 
належить лейбористам – 238 осіб, консерваторів налічується 217, 
ліберальних демократів – 86. Також у Палаті присутні 25 лордів-
єпископів та 30 перів, які є представниками інших політичних 
течій або безпартійними, серед них двоє описаних вище спадкових 
перів за королівською квотою. 

Як відомо, Палата лордів також виконувала функції Вер-
ховного суду Великої Британії, і до її складу входили всі лорди – 
юристи. Їх загальна кількість становила 31 і всі вони були найвидат-
нішими юристами Великої Британії. Головуючим судом Палати лор-
дів був Лорд-Канцлер, який виконував важливі функції в законо-
давчій, виконавчій і судовій гілках влади Великої Британії. Він голо-
вував на слуханнях судових лордів, призначав суддів, королівських 
адвокатів (старших адвокатів) і голів трибуналів. Водночас він був 
спікером Палати лордів та головував під час дебатів. В уряді він був 
членом Кабінету Міністрів і найвищим судовим урядовцем. З огляду 
на все це лунало чимало критики, якою підкреслювалось, що законо-
давча, виконавча і судова влада мають бути розділеними, а поєд-
нувати їх в одній особі – недемократично.  

Білль про конституційну реформу скасовував посаду Лорда-
Канцлера та його секретаріат, і окреслював перерозподіл ввірених 
йому повноважень. Біллем також засновувався Верховний суд 
Великої Британії та Комісія з призначення Лордів-юристів. Право 
головуючого керувати юридичними питаннями було скасовано. 
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Цей Білль був представлений Палаті лордів 24 лютого 2004 року, а 
24 березня 2005 року він набув чинності [113]. 

Слід зауважити, що кожна з провідних політичних партій 
Об’єднаного Королівства має свою позицію щодо реформування 
Палати лордів, але, фактично, всі сходяться на тому, що вона має 
якщо не цілком, то здебільшого обиратися, а спадкові пери повинні 
бути виключені з неї. 

Треба наголосити, що оскільки Палата лордів не має народ-
ного мандата, її законодавчі повноваження вже давно стали вто-
ринними у порівнянні з Палатою громад. З розвитком політичної 
системи, особливо протягом другої половини ХХ століття, лорди 
стали майже неспроможними стати перешкодою для рішучого 
уряду. Особливо після того, як під час лейбористського урядування 
1945 – 1951 роках пери-консерватори ухвалили рішення не бло-
кувати ті частини лейбористської програми, що користуються ши-
рокою народною підтримкою, а в 1949 році Палата лордів, фак-
тично, втратила можливість блокувати закони, прийняті Палатою 
громад. Так, після цієї реформи Палата лордів може лише затри-
мати запровадження законів на 13 місяців (востаннє вона це зро-
била з законом 2004 року, що забороняв полювання на лисиць за 
допомогою собак). Що ж до фінансових законопроектів, то Палата 
лордів може лише на місяць затримати їх промульгацію після від-
повідної ухвали нижньою палатою. 

Слід зауважити, однак що, скажімо, міжнародні договори 
Об’єднаного Королівства ратифікуються обома палатами парламенту, 
і приймаючи такі рішення лорди є абсолютно самостійними. Зовніш-
ньою політикою в Палаті лордів опікуються відповідні комітети. Так, 
понад 70 перів входять до Комітету з Європейського Союзу, зокрема 
його підкомітет, що займається спільною зовнішньою та безпековою 
політикою. Активну роботу ведуть Комітет у зовнішніх справах та у 
справах співдружності, з міжнародного розвитку та з торгівлі.  

За умови прогресивного реформування верхньої палати, внаслі-
док якого вона (чи, принаймні, переважна її більшість) буде обира-
тися, лорди отримають більше легітимних підстав сумніватися у 
законопроектах, які надходять з Палати громад, яка на сьогодні є 
визначальною у формуванні політики Об’єднаного Королівства. 
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Остаточне вирішення статусу Палати лордів є доволі гаря-
чою темою для членів Парламенту. Серед численних пропозицій 
оригінальністю та цікавістю вирізнялися позиції консервативної та 
ліберально-демократичної партій, викладені у 2002 році. Так, торі 
запропонували, щоб верхня палата складалася з 300 членів, при-
чому 240 з них обиралися на всезагальних прямих виборах за ма-
жоритарною системою відносної більшості – як і Палата громад. 
Щоправда, такі члени Палати лордів, на відміну від громад, мали 
мати фіксований термін членства – 15 років, а сама Палата лордів 
має бути переіменована в Сенат (чи не калькування з парла-
ментської системи США?).  

Ліберальні демократи погоджувалися з консерваторами сто-
совно кількості членів – 300 місць, 6 з них наголосили, що на їх 
думку, 80 % мають обиратися за пропорційною системою (лі-
беральні демократи виступають за введення такої системи і на ви-
борах до Палати громад). 

За британськими канонами, однопалатний парламент не 
може бути ефективним, оскільки однієї палати замало, щоб справ-
лятися з усім пропонованим законодавством. Неодмінно потрібна 
друга палата, що виконувала б функції ревізора стосовно першої. 
За таких умов верхня палата має бути наділеною значно більшими 
повноваженнями, ніж її лорди мають зараз. Якщо варіант, встанов-
лений законом 1911 року, не влаштував британський політикум і 
суспільство, то на сьогодні статус Палати лордів по відношенню до 
громад є аж надто дискримінаційним. Чим ближчою до народу бу-
де Палата лордів, тим більше легальних підстав у неї буде, щоб 
сумніватися в рішеннях Палати громад. Тому логічно, що рано чи 
пізно буде порушено питання про необхідність перегляду розпо-
ділу повноважень між громадами і лордами. Навряд чи громади 
будуть легко поступливими у такому питанні.  

Протягом довгих століть політична система Великої Бри-
танії була тріумвіратом, в якому Палата лордів, що представляла 
інтереси аристократії, посідала середнє місце між Монархом і 
Палатою громад. 19 лордів-юристів уособлювали в собі найвищу 
справедливість, а 26 єпископів – англіканську церкву, державну 
релігію. Функції самої ж палати крізь віки значно еволюціонували. 
Якщо за часів абсолютизму лорди були покликані стримувати мо-
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нарха, то зараз вони є просто критикуючим і коригуючим допов-
ненням до Палати громад і уряду. 

Стосовно її подальшої долі є дві головних точки зору: або пов-
ністю розпустити Палату (як це зробив у 1648 році О. Кромвель, 
проте у 1660 році було скликано нову), або ж кардинально змінити її.  

Прихильники першої концепції наголошують, що Палата 
лордів є просто непотрібною, оскільки на неї покладено настільки 
мало повноважень, що вона просто неспроможна забезпечити ба-
ланс сил. Противники розпуску палати зауважують, що Палата 
лордів є невід’ємною складовою тисячолітньої політичної системи 
Великої Британії, досконалість якої визнано в усьому світі. До того ж, 
Палата лордів має розгалужену мережу комітетів, у ній працюють 
досвідчені та кваліфіковані особи. Якщо лордам закидають цілко-
виту залежність від уряду, то з цим можна не погодитися, оскільки 
призначені туди особи вже закінчили свою кар’єру і підкорятися 
комусь їм немає сенсу. 

Однак зміни в палаті потрібні кардинальні. Коли у 1911 році 
пройшла перша змістовна реформа Палати лордів, ця акція роз-
глядалася як тимчасовий захід, що передує повному оновленню па-
лати і перетворенню її в орган, який обирають. Урядовці зауважу-
вали, що якщо спадкова аристократія і надалі діятиме виключно в 
інтересах найвищих верств населення та блокуватиме програми на-
родних обранців, актуальним стане питання щодо остаточного роз-
пуску Палати лордів.  

Сьогодні гостро стоїть питання: якщо Палата лордів буде 
обиратися, тоді хто саме її обиратиме? Точки зору є різними: тими 
ж самими виборцями, що обирають Палату громад, чи асамблеями 
Шотландії та Уельсу, чи, навіть, Європейським парламентом. Але 
в такому випадку цілком зрозуміло, що обрана палата не задоволь-
нятиметься своїм недругорядним статусом порівняно з громадами. 
Нинішній ліберально-консервативній коаліції у Палаті громад на-
лежить якщо не вирішити, то принаймні окреслити стратегію ви-
рішення описаної проблеми. 

Таким чином, конституційно-монархічний устрій держав 
світу є не тільки втіленням старовинних історичних традицій, що 
присутні у кожній країні з тривалим досвідом незалежності, а й 
запорукою політичної стабільності. Особливо класичним зразком у 
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цьому відношенні є Велика Британія, що є впливовою світовою дер-
жавою з високоякісною системою освіти, пенсійного забезпечення, 
потужнім флотом та ядерним потенціалом з засобами його доставки, і 
в своєму економіко-політичному розвитку спирається на давні істо-
ричні традиції, уособленням яких є монарх та його родина.  

Так, політична система Великої Британії дозволила цій дер-
жаві встояти та не похитнутися під час національно-визвольних 
заворушень в Європі, які мали місце в середині ХІХ століття та 
охопили фактично всі великі європейські монархії, окрім британ-
ської. Велика Британія зберегла свою державність та королівську 
владу і після Першої світової війни, яка спричинила зникнення з 
політичної карти світу чотирьох великих імперій разом з їхніми 
правлячими режимами.  

Монархи західноєвропейських країн протягом ХХ століття 
вміли влучно вгадувати народні настрої, через що підкріпили свою 
історичну вагу власним державницьким авторитетом, який дозво-
ляє суверенам бути справжніми символами своєї нації та єдна-
ючою силою для своїх держав. Для азійських країн монархія є важ-
ливим елементом національної самосвідомості та предметом розу-
міння ідентичності. На сьогодні важко прогнозувати конституційні 
зміни у бік республіканства в західноєвропейських країнах, нато-
мість можна сміливо очікувати такі пертурбації в тих державах, де 
монархи лишили за собою серйозні важелі управління країною. За 
умов конституційно-монархічного устрою суверени не є полі-
тичними діячами, заангажованими у боротьбі за владу, і саме в цій 
площині конституційний монархізм дає сто очок фори респуб-
ліканським формам державного правління. В умовах політичної 
кризи чи масових заворушень саме монархи є найкращими посе-
редниками у переговорах між політичними силами та модерато-
рами загальнонаціональної політичної примиренської дискусії.  

Вивчаючи політичний устрій іноземних країн, будемо свідомі 
мети такої роботи, як запозичення досвіду інших держав світу щодо 
вирішення нагальних актуальних питань трансформації державного 
урядування нашої країни. Звісно ж, досвід монархічного правління не 
є прийнятним для України, адже наша держава не має ані тривалого 
історичного досвіду самостійного існування, ані дворянсько-монар-
хістський традицій. Натомість механізми парламентсько-урядової ко-
мунікації в державах конституційно-монархічного устрою та їхнє 
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мистецтво інтеракції опозиційних сил з владною здебільшого є 
вельми прийнятним прикладом для наслідування в нашій державі. 

Таким чином, можна зробити цілком структуровані виснов-
ки, які несуть у собі важливі політичні уроки для України, зокрема: 

– загальнополітичне бачення Великою Британією подальшого 
євробудівництва є однозначно вигідним для України, адже офіційний 
Лондон однозначно схиляється на користь подальшого розширення 
Європейського Союзу. Водночас лише за рахунок демократичних і 
розвинених держав, тому хибним буде вважати, що за будь-яких умов 
Україна матиме підтримку на берегах Темзи щодо своїх євроінтегра-
ційних аспірацій. По мірі того, наскільки наша держава буде ставати 
ближчою за своєю системою цінностей та загальним рівнем розвитку 
відносно ЄС, зростатиме і підтримка британського керівництва сто-
совно наших планів вступити до ЄС. Якщо Україна буде відповідати 
критеріям на членство в ЄС, ми ніколи не почуємо з британського 
боку заяви, що Європейський Союз наразі вичерпав свої абсорбційні 
можливості, і тому нашій державі треба чекати своєї черги не-
визначений термін; 

– cтвердження Великої Британії в якості потужного гравця 
європейської та світової політичної арени відбулося багато в чому 
завдяки політичній системі цієї держави. Однак реалії сучасного 
світу однозначно свідчать на користь необхідності якісних змін у 
політичному устрої Великої Британії. І це є не тільки великим шан-
сом для цієї держави, а й великим викликом. Від того, наскільки 
сучасному британському керівництву вдасться творчо втілити на-
родні очікування неписану британську конституцію і залежатиме 
подальший успіх офіційного Лондона. Водночас дебати щодо змі-
ни особливостей політичної системи Великої Британії, у їх гро-
мадському та парламентарно-політичному вимірах, безсумнівно 
мають бути предметом пильної уваги для політичного класу су-
часної України, оскільки несуть в собі вельми важливий досвід для 
нашої держави та стосуються тих же питань, які тією чи іншою 
мірою є актуальними для нашої держави зараз;  

– у Великій Британії віддають перевагу тому, щоб мало 
замислюватися над питаннями, чи є зовнішня політика продов-
женням внутрішньої, чи радше навпаки, адже в основі і того і ін-
шого лежать національні інтереси держави. Асиметричний формат 
«особливих відносин» Великої Британії та США цілком нагадує 
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аналогічні українсько-російські стосунки, а прагматична позиція 
Великої Британії на північноамериканських теренах служить не-
поганим уроком для Україні. Якщо Велика Британія не здатна 
переконати США у прийнятті більш вигідного для себе рішення, 
британці просто першими приймають таке рішення, яке вони уз-
годили з США, щоб у такий спосіб показати світові, що це не США 
впливають на них, а Лондон визначає політику Вашингтона. 
Аналогічний формат асиметричних стосунків України з Росією, у 
його глобальному вимірі, цілком міг би містити в собі певні еле-
менти такої політичної гри з боку України. Якщо держава не 
здатна щось змінити, вона може змінити своє ставлення до того чи 
іншого політичного феномену чи процесу; 

– якою б не була конституція держави – писаною чи неписа-
ною, такою, що встановлює сильне президентське правління, чи 
парламентський устрій, для загальноєвропейських структур та ци-
вілізованої європейської спільноти, головним є те, щоб така 
конституція ухвалювалася та змінювалася в парламенті а не в суді 
чи якомусь іншому органі, далекому від конституційного процесу. 
У контексті конституційних пертурбацій в Україні такий урок за-
хідних демократій видається особливо корисним; 

– практика тіньового кабінету, про яку нарешті почали 
серйозно говорити в Україні, є не менш корисним досвідом ніж 
модернізація виборчої системи та законодавчої гілки влади. Для 
України була б цілком прийнятною практика коаліційних тіньових 
кабінетів, де б гуртувалися опозиційні парламентські сили;  

– і, насамкінець, враховуючи сумнівну перемогу деяких кан-
дидатів на мажоритарних округах під час парламентських виборів 
в Україні 2012 року, просто необхідно брати приклад з британ-
ських виборів до Палати громад у плані цивілізованості їх про-
ведення. Для Об’єднаного Королівства є повним нонсенсом бійки 
на виборчих дільницях, і тим більше застосування сльозогінного 
газу співробітниками Скотленд Ярду проти виборців, обурених 
несправедливістю підрахунку голосів. Ті кандидати, що програли, 
вітають свого суперника-переможця, шукаючи причини програшу 
серед власних недоліків при проведенні виборчої кампанії, а не 
поза правовим полем. 
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6.4. Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічне та 
культурне різноманіття 

 
Сучасні тенденції державотворення обумовлюються, з од-

ного боку, інтенсифікацією процесів глобалізації під впливом до-
сягнень науково-технічного прогресу, з іншого – прагненням дер-
жав до збереження культурної та національної ідентичності. Тобто, 
поряд з уніфікацією принципів державотворення, актуальним зали-
шається бажання будь-якого етносу зберегти історичну спадщину, 
національну та регіональну самобутність. 

Федералізм в Європі є органічною складовою європейської 
культури та обумовлюється як її єдністю так і різноманіттям. І 
Швейцарія в цьому контексті (поруч з Німеччиною, Австрією або 
Бельгією) є класичним прикладом багатонаціональної федератив-
ної держави. Поруч з системою прямої демократії, що надає грома-
дянам можливість безпосередньої участі у вирішенні держаних 
справ шляхом виборів і регулярно здійснюваних народних рефе-
рендумів з найважливіших питань життя країни, принцип федера-
лізму є одним наріжних каменів політичного устрою Швейцарської 
Конфедерації, унікальною формою державного устрою, що дозво-
ляє зберегти єдність та забезпечити процвітання цієї багатонаціо-
нальної країни. 

 Історично федеральна держава Швейцарія виникла з конгло-
мерату незалежних стародавніх середньовічних держав, які протя-
гом довгого історичного періоду були пов’язані між собою по-
літично. Цей процесс тривав майже чотири століття: від укладення 
першого оборонного союзу у 1091 році і до прийняття першої 
конституції 1948 року. 

Це невелика за розмірами держава в Центральній Європі з 
територією 41,3 тис. кв. км і населенням 7,954,662 осіб. На півночі 
вона межує з Німеччиною (довжина кордону – 334 км), на заході – з 
Францією (довжина кордону – 573 км), на півдні – з Італією (дов-
жина кордону – 740 км), на сході – з Австрією (довжина кордону 
164 км) і Ліхтенштейном (довжина кордону – 41 км). Північний 
кордон частково проходить по Боденському озеру та Рейну, який 
починається в центрі Швейцарських Альп, утворючи частину схід-
ного кордону. Західний кордон проходить горами Юра, південний – 
італійськими Альпами і Женевським озером. З точки зору культур-
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ного різноманіття, Швейцарія складається з 17 німецькомовних кан-
тонів, чотирьох франкомовних і одного італомовного. Три кантони 
мають дві мови: німецьку та французьку і один – три мови: ні-
мецьку, ретороманську та італійську. 

Сьогодні Швейцарія відома в Україні і в світі як високо-
розвинена індустріальна країна з величезним накопиченим досві-
дом ринкової економіки, як один з головних фінансових і банків-
ських експортерів капіталу. В управлінні швейцарських банків пе-
ребуває близько третини всіх світових активів (у грошах та цінних 
паперах). Це країна з постійно зростаючим обсягом ВВП (близько 
590 млрд франків у 2011 році), позитивними торговельним і пла-
тіжним балансами та відсутньою зовнішньою заборгованістю. 
Країна посідає 15 місце в світі за обсягами зовнішньої торгівлі та 7 
за обсягами закордонних інвестицій. 

Поєднання культурних особливостей представників різних на-
родів спричинило виникнення не «культурної», а «політичної» 
спільноти, тобто суспільства, де громадяни рівні в своїх правах, і де 
не йдеться про взаємне проникнення культур і стандартизацію шля-
хом централізованого регулювання у цій сфері. Таке багатогалузеве 
політичне різноманіття знайшло своє відображення та було закріп-
лене в конституції у вигляді двох принципів: автономії кантонів та 
«нецентралізації». Це, в свою чергу, обумовило довгий період існу-
вання Швейцарії від середньовіччя і до середини ХІХ століття як 
«союзу» або ліги «незалежних» держав, по суті – конфедерації. Цей 
термін і до тепер зберігся в офіційній назві держави, як данина 
традиції, історії власного становлення, вживається як синонім назви 
«Швейцарія». В останній редакції Федеральної Конституції від 
18.12.1998 року закріплені принципи політичної організації держави: 
верховенство права та незалежність, соціальна орієнтованість, суб-
сидіарність, пряма демократія та федералізм [114].  

Політичні інститути Швейцарії з притаманним їм розподілом 
завдань між трьома рівнями (громади, кантони, федеральний центр) 
глибоко вкорінені в свідомості швейцарських громадян. Більше того, 
у період глобалізації, орієнтовані на безпосередні потреби громадян 
структури федералістичного плану видаються потрібними як ніколи. 

Набувши самостійності задовго до виникнення сучасної дер-
жави, кантони продовжують залишатися своєрідними державними 
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утвореннями з притаманними їм інститутами влади: кожен з них має 
свою конституцію, парламент, уряд, поліцію, судочинство і т. ін. 
Кантони прагнуть, як це тільки можливо, зберегти свій суверенітет 
і самобутність, делегувавши федеральній владі повноваження, ли-
ше в тих сферах, де це викликано об’єктивною політико-еконо-
мічною доцільністю [115]. 

Завдяки своїй незалежності, кантони мали змогу розвивати 
власну ідентичність, як держав з власними культурними та пра-
вовими традиціями, і, хоча згодом стали таки частиною федерації, 
зберегли плюралістичне різноманіття та незалежність своїх юри-
дичних систем. У цьому контексті показовим прикладом може слу-
гувати кантон Цюріх, який з XIII ст. зберігає сильні демократичні 
традиції та має серйозний вплив на процес прийняття рішень у фе-
деральному парламенті та, навіть, в федеральному уряді. Ця де-
мократична традиція відображена в діючій конституції кантону: 
Цюріх має значно більше демократичних прямих інститутів і прав 
порівняно з іншими швейцарськими кантонами [116]. 

Відповідно до статті 3 Федеральної Конституції кантони є суве-
ренними в тій мірі, у якій їхній суверенітет на обмежується цим 
документом. Кантони по суті являють собою держави у складі фе-
дерації з певними обмеженнями, проте з самостійними внутрішніми 
та зовнішніми зобов’язаннями так само, як у суверенних держав. 

Щоб відповідати статусу держави, кантони повинні мати 
свою територію, суверенітет і свій народ. Всі ці ознаки притаманні 
сучасним швейцарським кантонам: кожен з них має свою тери-
торію, а кордони кантону захищаються федеральним урядом. У ме-
жах своєї території кантональна влада виконує закони на рівні дер-
жавної влади: вона має політичну владу та відповідає за дотри-
мання громадського порядку. Суперечки з приводу точного прове-
дення кордонів між кантонами вирішуються відповідно до між-
народних норм. Кожен швейцарський громадянин одночасно і, 
перш за все, є громадянином свого кантону та навіть громади. 

Кальвінівська ідея релігійної держави під орудою класу свя-
щеників суттєво вплинула на формування сучасного політичного 
устрою кантону Женева. Загалом, на цивільні правові норми фран-
комовної частини Швейцарії суттєво вплинув «Кодекс Напо-
леона». У той же час в законодавстві німецькомовних кантонів 
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можна знайти аналогії з цивільними кодексами Австрії або Ні-
меччини, з якими ці кантони мають спільні кордони.  

Завдяки незалежності від графів, лордів та імператорів, ма-
ленькі та традиційно демократичні державні утворення Швейцарії 
мали змогу розвиватися незалежним чином, створюючи кожен свою 
власну оригінальну ідентичність, весь цей час відчуваючи на собі 
тиск монархічного та абсолютиського європейського оточення. І до 
тепер ці середньовічні держави змогли зберегти себе і цілком гідно 
зустріти виклики сучасного технологічного суспільства. На думку 
відомого швейцарського правника Т. Фляйнера, кантони лише тому 
змогли зберегти свою ідентичність, бо прийняли власні конституції 
та мали змогу формувати автономні демократичні інститути та за-
конодавчо забезпечувати права громадян, створили свої власні сис-
теми судочинства, процесуальні кодекси, самостійно вирішували 
питання щодо взаємодії церкви та держави, а також про відокрем-
лення церкви від держави та світського життя. надали своїм округам 
та муніципалітетам автономної юрисдикції відповідно до культур-
них і автономних потреб та традицій, забезпечивши таким чином 
свою фактичну незалежність [117]. 

Як і більшість федеративних держав, Швейцарія має двопа-
латний парламент, який складається з Національної Ради (200 де-
путатів), та Ради Кантонів (46 депутатів, які мають рівні права. 
Члени нижньої палати – Національної Ради (1 депутат на 34 000 
жителів) обираються на пропорційній основі шляхом таємного 
голосування терміном на 4 роки. Депутати верхньої палати – Ради 
Кантонів (по 2 від кантону та по 1 – від напівкантону) обираються 
відповідно до кантонального законодавства (у більшості кантонів 
за мажоритарною системою).  

Можливість утворювати фракцію за рішенням п’яти членів 
однієї палати дозволяє забезпечити в парламенті справедливе і не-
дискримінаційне представництво як за політичними вподобан-
нями, так і різноманітними інтересами окремих суспільних груп. 
Така система представництва справедливо дає підстави швейцар-
ським юристам вбачати в своєму парламенті копії сенату та 
конгресу США, країни, з якою Конфедерацію об’єднують спільна 
історія становлення фінансової та банківської системи, прихиль-
ність до західних цінностей та спільні погляди на ведення бізнесу. 
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Якщо структура швейцарського парламенту є звичайною для 
держави з федеральним устроєм, її уряд – це одна з тих родзинок, 
які рельєфно вирізняють конфедерацію з-поміж інших країн. Роль 
виконавчої гілки влади суттєво зросла під час Другої світової 
війни, коли вона централізовано перебрала на себе такі сфери як 
міський транспорт, судноплавство, водопостачання та авіаційне 
сполучення. Водночас передбачений конституцією механізм «пря-
мої демократії», тобто необхідність винесення на всенародний 
референдум будь якої ініціативи федерального уряду, призводив до 
того, що то ліві, то праві федеральні радники (міністри) були змушені 
подавати у відставку через провал чергової їхньої пропозиції на 
референдумі. З метою запобігання перманентній урядовій кризі та 
уможливлення прийняття виважених політичних рішень, на феде-
ральному рівні домовилися про формування на пропорційній основі 
уряду, до якого входили б по два представники від соціал-демократів, 
християнських демократів, лібералів та один представник від народ-
ної партії. Такий право-ліво-центристський уряд, утворений за 
«магічною формулою», що складався з семи федеральних радників 
(до 1998 року – лише чоловічої статі) і приблизно відповідав розкладу 
в парламенті, успішно проіснував майже 44 роки. За результатами 
парламентських виборів 2003 року в уряді було надано місце ще 
одному «народникові» за рахунок християнських демократів, внаслі-
док чого він суттєво «поправішав» [118]. 

За Конституцією Федеральна Рада (уряд) є вищим розпо-
рядчим іа виконавчим органом, що обирається Федеральними Збо-
рами. Президент обирається з числа федеральних радників строком 
на 1 рік. Президент очолює уряд. 

Відповідно до Конституції повноваження федерації по відно-
шенню до своїх суб’єктів виглядають наступним чином: 

– федеральний центр виступає гарантом суверенітету та 
територіальної цілісності кантонів, прав народу та конституційних 
прав громадян; 

– надає гарантії кантональним конституціям; 
– має виключне право оголошувати війну та укладати мир, а 

також укладати угоди міжнародного характеру, зокрема митні та 
торговельні; 

– центр врегульовує суперечки між кантонами; 
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– має широкі повноваження у сфері оборони та організації 
збройних сил; 

– має широкі повноваження у сфері економіки, організації 
громадських робіт, використанні природних ресурсів, боротьби з 
епідеміями та епізоотіями [119]. 

При цьому, слід зазначити, що наприклад, ув міжнародній 
сфері кантони також можуть укладати договори з господарчих питань 
прикордонних відносин та внутрішніх справ, якщо вони не супе-
речать інтересам федерації, та не порушують права інших кантонів.  

Досить широкі повноваження надаються кантонам також у 
сфері оборони та облаштування своїх збройних сил, що поясню-
ється в першу чергу відсутністю необхідності тримати велику ар-
мію внаслідок геополітичного становища, географічного положен-
ня та нейтрального статусу країни. Таким чином, федеральну ар-
мію складають військові з’єднання кантонів, а також усі військово-
зобов’язані громадяни, що не належать цим з’єднанням. Виключне 
право розпоряджатися збройними силами в цілому належить фе-
дерації, яка має право в часи небезпеки для країни залучати для 
оборони додаткові людські, матеріальні ресурси кантонів та вико-
ристовувати їхню інфраструктуру за відповідну винагороду чи від-
шкодування, які передбачені конституцією.  

У сфері економіки федеральний уряд вживає заходів, що 
сприяють підвищенню добробуту громадян, видає акти, що ре-
гулюють питання торгівлі, промисловості, залізничного та водного 
транспорту, митниці. Конфедерація регулює також оборот зброї, 
боєприпасів і вибухових речовин, здійснює випуск та емісію гро-
шових знаків, регулює обіг та встановлює курс іноземної валюти.  

Найвищим федеральним судовим органом є Федеральний 
верховний суд Швейцарії. При обранні суддів Федерального вер-
ховного суду парламент забезпечує представлення в суді всіх 
офіційних мов держави. До складу федерального суду входять 26-
28 суддів і 11-13 присяжних, що засідають в окремих приміщеннях 
залежно від характеру розглянутої справи. Члени суду обираються 
Федеральними Зборами терміном до шести років. За згодою 
Федерального парламенту кантони можуть передавати розгляд 
спорів у галузі адміністративного права кантонів до юрисдикції 
Федерального верховного суду. 
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В історичному розрізі Швейцарія походить від кількох різних, 
незалежних та дуже несхожих між собою спільнот, які за своєю 
структурою колись були сільськими громадами, маленькими де-
мократичними державами, аристократичними чи економічними олі-
гархіями. Ці невеличкі спільноти поступово втрачали зв’язки і 
врешті-решт зовсім відокремились від великих сусідніх імперій чи 
держав. Таким чином, вони не були втягнуті в процес формування 
держав Західної Європи ХVIII та ХIХ століть, а навпаки, змогли 
сформувати свою власну систему урядування та об’єднатися в дер-
жаву, що складається з незалежних кантонів, тобто з дуже несхожих 
політичних одиниць, різних мовних співтовариств і релігій. 

Отже, кожна така кантональна громада отримала змогу іс-
нувати та розвиватися згідно з власною культурою, історією, мовою 
та релігією. Вона стикалася з правовою культурою своїх сусідів, у 
той же час виробляла свої власні уявлення про державу, закон та 
демократію і, навіть, свої власні відносини держава-церква. Народи 
кантонів зберегли власне розуміння кантональної державності і 
законності, а також кантонального і муніципального громадянства. 
Кожен швейцарець дотепер має потрійне громадянство: муніци-
пальне, кантональне і врешті решт федеральне. 

До кінця ХIХ століття конфлікти розгорталися частіше на 
релігійному підґрунті між протестантами (55%) та католиками (44%), 
ніж на культурно-мовному. У цьому контексті становище, суттєво 
змінилося у ХХ столітті. На сьогодні релігія вже не є джерелом 
конфліктів, значно важливішим є мовне питання. Низка прийнятих на 
всенародних референдумах демократичних рішень свідчить про те, 
що різні мовні групи демонструють суттєво відмінні позиції щодо 
зовнішньої політики, процесу європейської інтеграції, соціального 
забезпечення та навколишнього середовища. Якщо в майбутньому 
розбіжності між мовними співтовариствами будуть збільшуватись, 
можна передбачити суттєві конфлікти [120]. 

Напруженість, що виникла у відносинах між різними мов-
ними спільнотами, протягом минулого століття, була врахована у 
новій редакції Конституції 1999 року, у якій підкреслюється, що 
Федерація несе відповідальність за зміцнення миру та розуміння 
між різними мовними спільнотами. І так само декларує усі чоти-
ри мови, а саме: німецьку (63,7%), французьку (19,2%), італійську 
(7,6%) та ретороманської (0,6 %) державними мовами (ст. 4). 
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Три головних мови: німецька, французька та італійська є юри-
дично рівними. Що стосується ретороманської, Конституція гаран-
тує громадянам, що її вживають, підтримку офіційних контактів з 
федеральною адміністрацією на рідній мові. Три інші державні 
мови є юридично рівними, що закріплено в Конституції, і що має 
велике практичне значення. Наприклад, усі державні рішення, за-
конопроекти, законодавчі акти та постанови редагуються одно-
часно на трьох мовах. Вони мають законну силу лише в тому 
випадку, якщо публікуються одразу на трьох державних мовах. У 
цьому випадку немає пріоритетної мови, кожна має рівний пер-
вісний статус. При виникненні суперечностей, суддя віддає пере-
вагу найбільш розумному тлумаченню, не зважаючи на мову, на 
якій було підготовлено законопроект. 

Діалекти, на яких говорять в німецькомовній Швейцарії, суттєво 
відрізняються від німецької літературної мови. Мешканці німецькомов-
них кантонів говорять швейцарсько-німецькою (Schweizerdeutsch), що 
розпадається на декілька місцевих діалектів: бернський, базельський, 
цюріхський, валійський и таке інше. Цей перелік можна продовжувати, 
зважаючи на велику кількість кантональних і регіональних діалектів і 
говірок. Швейцарці, що користуються місцевим діалектом, здебіль-
шого розуміють швейцарські діалекти інших регіонів, в усякому разі, 
можуть зрозуміти загальний зміст того, про що йдеться. Найбільш важ-
ким для розуміння вважається валіський діалект. Проведене у в 2002 
році опитування виявило, 27% населення країни віддають перевагу 
бернському, 20% – валіському і лише 10% – цюріхському діалекту. 

У німецькомовній Швейцарії письмовою мовою є німецька 
літературна (нормативна). Власне кажучи, це перша іноземна мова, 
яку діти починають вчити в школі. Уся преса та більшість книжок 
друкуються німецькою нормативною мовою і лише деякі швей-
царські автори друкують свої твори місцевими діалектами. На 
жаль і до тепер не існує єдиних правид правопису для діалектів. 
Підґрунтям цьому є велике розмаїття та інколи суттєві відмінності 
діалектів один від одного. Люди, які володіють німецькою мовою, 
важко розуміють швейцарський діалект, у першу чергу, через вимову, 
але й граматика та словниковий запас вражаюче відрізняється від 
німецької літературної мови. Ось що з цього приводу говорив ві-
домий швейцарський письменник Ф. Дюрренмат: «Я розмовляю 
бернським діалектом, а пишу нормативною німецькою мовою.  
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Я постійно змушений відкидати у свідомості рідну мову, на який 
розмовляю та навертатися до чужої мені мови, на якій не можу 
говорити. Є критики, які дорікають мені в тому, що у моїй ні-
мецькій відчувається бернський діалект. Я сподіваюсь, що від-
чувається. Я пишу тією німецькою, яка накладалася на мій, вже с 
дитинства сформований, рідний діалект» [121].  

Етнічне та культурне різноманіття комплексність та мульти-
культуралізм швейцарського суспільства часто формувалися в ході 
жорстоких релігійних війн та ідеологічних протиріч, що ставили 
під загрозу цілісність країни, яка і до тепер залишається неодно-
рідною нацією з великою ймовірністю виникнення конфліктів. Ра-
зом тим, на сьогодні, мабуть, усі в державі згодні з тим, що ін-
тереси меншості повинні забезпечуватися не з допомогою сили, а 
мирним політичним шляхом.  

Які ж причини, на думку швейцарських дослідників, приму-
шують відмінні між собою спільноти відмовитися від застосування 
сили та перейти до процедур мирного прийняття рішень? Головна 
причина, як вважають – легітимність єдності нації: оскільки нація є 
етнічно неоднорідною, єдиний фактор, який, справді об’єднує 
країну – це тверда віра абсолютної більшості громадян в одні й ті 
самі політичні цінності; швейцарці прийняли правила політичної 
гри, згідно з якими до демократії веде солідарність на місцевому та 
федеральному рівнях. Головний виклик швейцарському федера-
лізмові полягає в мультикультуралізмі нації, який склався не в 
наслідок імміграції громадян, як, наприклад, у США, Канаді або 
Австралії, а навпаки сягає своїм корінням у вікову історію спіль-
нот, які споконвічно жили в Швейцарії.  

Цілком можливо, що традиційні політичні процедури та інсти-
тути, такі як пряма демократія, федералізм і місцеве самоврядування 
так глибоко укорінилися, що перетворили культурно-неоднорідне 
суспільство в політично гомогенний народ. Цілком можливо, що саме 
федералізм, як спільне урядування різних культур і сильне самовряду-
вання і автономія кантонів і муніципалітетів, був і залишається най-
важливішим інтегруючим фактором, який об’єднує швейцарське сус-
пільство, яке завдяки вищезгаданим цінностям досі не розкололось на 
мовні та релігійні громади.  



                    РОЗДІЛ VI Досвід утвердження державного устрою... 

 
433 

За існуюче різноманіття та фінансову незалежність швейцар-
ські кантони та муніципалітети платять економічною нерівністю між 
ними, оскільки зрівняння означало би централізацію, яка в свою чергу 
знищила б різноманіття. У державі з неоднорідним суспільством со-
лідарність є проблемою не лише окремих особистостей, але й різних 
культурних спільнот чи релігійних конфесій. Таким чином, солідар-
ність, як головний елемент, що тримає разом потенційно суперечливе 
швейцарське суспільство, повинно забезпечувати рівні можливості не 
лише для особистості, але й для будь-якої спільноти. Мабуть, саме 
тому, як попередня так і остання редакції Конституції Швейцарії не 
містить жодних положень, які гарантували б рівні можливості ок-
ремим особистостям або рівні умови життя усьому населенню.  

Якщо особи, що належать до ретороманської меншини, ма-
тимуть лише рівні права, вони завжди вважатимуть себе громадя-
нами другого сорту, оскільки в суспільстві повного рівноправ’я 
вони залишатимуться крихітною меншиною, дискримінованою з 
боку держави. У той час, як будь-який романомовний громадянин 
повинен мати таку саму значимість в суспільстві як частина своєї 
спільноти, як і швейцарці, які належать до німецькомовної біль-
шості. Пошук рівноваги між рівними особистими правами людини 
та правом бути рівним, зберігаючи приналежність до відповідної 
меншини, постійно ведеться у швейцарському суспільстві при пов-
ному розумінні складності цього завдання, яке навряд чи зможе 
бути колись розв’язаним. 

Учасники ІІІ Національної конференції з питань федера-
лізму, яка відбулась у травні 2011 року в італомовному кантоні Ті-
чіно, загалом дійшли висновку про необхідність діалогу між трьо-
ма великими культурами, які впливають на Швейцарію: німецької, 
французької та італійської, оскільки культурна автономія кантонів 
веде, на їх думку до зміцнення «провінційної містечковості» [122]. 

Загалом, на думку швейцарських функціонерів, з питань ба-
гатомовності на федеральному рівні, з одного боку, це питання все 
жорсткіше регулюється на держаному рівні за допомогою приписів та 
підзаконних актів, а з іншого, спостерігається падіння інтересу на-
селення до питання багатомовності. Причиною цьому є білінгвіс-
тичність значної кількості швейцарських громадян та зростаюча роль 
англійської – як мови міжрегіонального спілкування [123].  
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Розглядаючи практику представництва меншин в державних 
органах, слід відзначити, що в Швейцарії меншини не захищені 
напряму спеціальними законодавчими актами. Представництво 
меншин у законодавчому органі федерації забезпечується в рамках 
звичайних демократичних процедур, оскільки майже усі меншини 
в кантонах є добре організованими соціальними групами [124].  

Перші угоди в рамках співдружності з ЄС Швейцарія підписала 
лише у 1972 році, створивши таким чином, сприятливу та міцну 
основу для реалізації чотирьох основних принципів: свободи руху 
товарів, руху капіталів, взаємного надання послуг і міграції робочої 
сили. 21 червня 1999 року уряд країни підписав двосторонні секторні 
угоди з Євросоюзом з семи торгівельно-економічними пунктами. Усі 
підписані угоди забезпечили країні три чверті всіх переваг, якими во-
лодіють держави-члени ЄС, але не змусили їх до відповідних поступ-
ків (скасування банківської таємниці, вільний рух робочої сили, тран-
зит вантажівок через територію країни). При цьому відсутній будь-
який збиток державному суверенітету. Усі чотири політичні партії, 
що входять до Федеральної ради, а також основні фінансово-промис-
лові та профспілкові об’єднання підтримали вищезгадані угоди. 

Майже через два десятиліття після підписання першої угоди 
(у березні 2001 року) в країні було проведено всенародний пле-
бісцит щодо доцільності початку переговорів про умови вступу 
країни до Євросоюзу. Проти проголосувало 50,4% населення. На 
кантональному рівні проти включення країни в європейську ін-
теграцію висловлювалися 16 з 26 кантонів. В основі такого не-
прийняття ЄС лежало побоювання можливої втрати державного 
суверенітету, неминучих поступків з транзиту європейських ванта-
жівок через країну, а головне – необмеженої свободи для пере-
міщення іноземної робочої сили. Позначилося цілком певне роз-
межування між окремими групами кантонів. Німецькомовне на-
селення здебільшого виступило проти, франко-мовне – за 
приєднання до ЄС.  

Отримавши переконливу перемогу, противники вступу до 
Євросоюзу оперували вельми зрозумілими та не менш перекон-
ливими аргументами. На їх думку, така маленька країна, яка свято 
береже свої споконвічні традиції, просто-таки «розчиниться у хви-
лях усіх цих загальноєвропейських зобов’язань, директив, стан-
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дартів та правил, що вирівнюють усі країни учасниці “під один 
гребінець». До того ж, жодним чином, не покращиться становище 
швейцарського народу в цілому, оскільки щорічно доведеться вно-
сити у загальноєвропейську казну до 5 млрд дол. США членського 
внеску, нічого не отримуючи натомість [125].  

У цій ситуації федеральна рада зайняла помірковану про-
міжну позицію, згідно з якою Швейцарія безперечно коли-небудь 
приєднається до ЄС, але це питання не сьогодення, а майбутнього, 
і порушувати його поки, що не слід. На думку швейцарських ана-
літиків, якби федеральна рада вирішила сьогодні винести на все-
народний референдум питання про приєднання країн до ЄС, таке 
рішення було б рівноцінно самогубству, оскільки, громадяни, ско-
ріш за все, проголосували б позитивно.  

Загалом, нові глобалізаційні виклики та майбутні хвилі міг-
рації з нових країн-членів ЄС та інших регіонів звіту примушують 
швейцарців серйозно замислитись над тим, що кількість населення 
в країні вже практично досягла 8 мільйонів, а через 20 років, за 
оцінками фахівців, їх буде вже усі 11 мільйонів осіб. Такі прогнози 
примушують розробляти нову стратегію житлового будівництва, 
оновлення інфраструктури в містах і селах. Зростають побоювання 
щодо того, чи не доведеться усім громадянам Конфедерації пересе-
литися у багатоповерхові будинки і чи вистачить корінним меш-
канцям місця на швейцарських пляжах, які вже часто-густо оку-
пували іноземці [126].  

Підсумовуючи згадане вище та з точки зору використання швей-
царського досвіду в контексті державотворення та розбудови україн-
ської держави вищевикладений матеріал дозволяє зазначити наступне.  

1. Швейцарська модель федералізму дуже обережно і з вели-
кими застереженнями може бути використана в українських 
реаліях. І це не лише тому, що швейцарський федералізм за сло-
вами швейцарських дипломатів «товар неекспортний». Не менш 
важливим є те, що маленька високотехнологічна та добре со-
ціально захищена Швейцарія в оточенні високорозвинених євро-
пейських країн за будь-якої політичної моделі могла б досягти 
добробуту і процвітання. У той час як для відносно великої за 
територією та населенням і в принципі унітарної держави України, 
більш корисним було б вивчення досвіду таких приблизно рівних 
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їй за масштабами федеративних утворень, як РФ, США або Канада, 
з усіма їх перевагами та недоліками.  

2. Значно привабливішим і перспективнішим виглядає для 
України використання елементів швейцарської моделі місцевого 
самоврядування стосовно перерозподілу бюджетних коштів і меха-
нізмів прийняття рішень щодо їх використання. Те саме стосується 
і швейцарського досвіду у сфері функціонування багатомовності 
або формування культурного чи конфесіонального різноманіття. 
При цьому, слід пам’ятати про потенційну «вибухонебезпечність» 
мовного чи релігійного питань, а також враховувати, що за іс-
нуюче різноманіття та фінансову незалежність швейцарські кан-
тони та муніципалітети платять економічною нерівністю між ними, 
оскільки зрівняння означало б ту саму надмірну централізацію, 
якої хотілося уникнути.  

3. Що стосується швейцарського досвіду стосунків з Євро-
союзом, то він може бути повністю використаним і вже вико-
ристовується Україною для розвитку стосунків з ЄС як взірець 
ефективного дотримання власних інтересів у стосунках з між-
народною організацією.  
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Післямова 
 

Монографія „Політико-ідеологічний процес в українському 
суспільстві в умовах модернізації: політологічний аналіз, яку читач 
тримає в руках, є логічним продовженням дослідження науковими 
співробітниками відділу теоретичних і прикладних проблем полі-
тології ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України за участю науковців 
інших установ політологічних та ідеологічних процесів, які від-
буваються в нашій державі на сучасному етапі. 

Природним є аналіз у книзі історичного шляху об’єктивних і 
суб’єктивних факторів передумови становлення, розвитку й утвер-
дження політичного устрою Української держави за роки неза-
лежності. Автори прагнуть дати відповіді на питання: яку державу 
ми побудуємо? 

У цьому контексті визначені передумови утвердження силь-
ної демократичної влади, взаємовідносин політичного режиму і 
народовладдя. Важливе місце належить процесу формування кон-
солідаційної ідеології і політичної нації, інноваційно-технологічної 
моделі сучасної економіки. Усі ці фактори сприятимуть тому, що 
Україна зможе стати сучасною модернізованою державою, само-
стійним геополітичним гравцем, впливовим чинником механізму 
безпеки Європи ХХІ століття. 

Політико-ідеологічний процес в українськму суспільстві в 
умовах модернізації порівнюється зі становленням держав у 
країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи. 

Безперечний інтерес становить висвітлення в роботі досвіду 
утвердження державного устрою в ряді країн Західної Європи, 
зокрема, Федеративній Республіці Німеччина, Франції, Великій 
Британії, Швейцарії. 

На наш погляд, робота, що вийшла друком, викличе за-
цікавленість усіх тих, хто займається або досліджує політичні 
проблеми сучасної України. 
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