
О.В.Cимоненко 

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

І ВПЛИВ НА НИХ ПРОВІДНИХ ПОЛІТИКІВ

Актуальність тими дослідження. Вітчизняна політична наука
знаходиться на початку освоєння проблематики, що стосується
дослідження впливу політичних лідерів на т.зв. модернізаційний
процес політичної системи України. Адже цей феномен тісно поB
в’язаний із поняттям демократії, підвалини якої почали зводитись
в Україні не так давно. Безумовно, важливим чинником становB
лення і розвитку демократичного суспільства в Україні є формуванB
ня активної, творчої, вільної особистості, здатної діяти самостійно,
готової нести відповідальність за результати своєї діяльності, мобіB
лізуючи необхідні ресурси для досягнення поставленої мети. ЦентB
ральним завданням у будівництві демократичної Україні є формуB
вання нової політичної еліти, вирішення проблеми політичного
лідерства, адекватного умовам існування ринку політичної влаB
ди, гарантованого мінімуму громадянських прав і свобод. 

Демократія зацікавлена в модернізації, а модернізація сучасB
ного суспільства має здійснюватися демократичним шляхом.

Аналізу цієї проблематики присвячено вже чимало праць. Ці
процеси досліджували, зокрема, такі українські вчені, як А. ПаB
харєв, Ф. Рудич, В. Горбатенко, В. Журавський, О. Кучеренко,
М. Михальченко, Д. Видрін, Д. Табачник та багато інших дослідB
ників, у працях яких ґрунтовно аналізується розвиток і сучасний
стан теорії модернізації, значна увага зосереджується на вітчизB
няній специфіці модернізації. Доволі актуальним для сучасної
політичної науки в Україні є і комплекс теоретичних і прикладB
них проблем, пов’язаних з особливостями формування, розвитку
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та функціонування впливових політичних діячів на вітчизняних
теренах. Політічна демократія, формуючи умови для реалізації
особистістю закладених в ній можливостей, тим самим нарощує
потенціал суб’єктивного чинника, від якого залежить успішність
соціального прогресу. Політічні лідери конкретизують своєю діB
яльністю суб’єктивний чинник у політиці. 

Підставою для написання статті було також те, що нині чинник
політичного лідерства виявляється визначальним у становленні
та розвитку політичної системи незалежної України, впливаючи
на перебіг різних політичних процесів.

Світове співтовариство схвально сприйняло результати всенаB
родного референдуму 1991 р.: у грудні того ж року незалежність
Україні визнали 68 держав. На другий день після референдуму
про визнання Української держави оголосили Канада і Польща,
3 грудня — Угорщина, 4 грудня — Латвія і Литва, 5 грудня до них
приєдналося відразу п’ять країн — Аргентина, Болгарія, Болівія,
Росія і Хорватія.

За п’ять років незалежності було сформовано усі атрибути дерB
жавності — від кордонів до політичної системи, створено цілісB
ний державний механізм практично з усіма його складовими. Це
означало, що перехідний етап державного самовизначення було поB
долано. Підтвердженням цього стало прийняття 28 червня 1996 р.
Конституції України.

За 1992–1994 pp. Верховна Рада Україні прийняла до 450 заB
конів. За відсутності цілісної концепції переходу від тоталітарного
до демократичного суспільства багато з них виявилися відірваниB
ми від життя і не спрацювали. Річ у тім, що на пострадянському
просторі (і меншою мірою — в усіх європейських країнах колишньоB
го «соціалістичного табору») склалася унікальна соціальноBекоB
номічна ситуація, до якої застосувати нагромаджений людством
досвід реформ було непросто. Просуватися вперед можна було
лише через адаптацію світового досвіду до специфіки України,
пристосовуючи законодавство не стільки до тривалої перспективи,
скільки до пекучих проблем сьогодення. До того ж, у колишніх
союзних республіках радикалізм нового законодавства був тим
меншим, чим кращим виглядало поточне становище. Ситуація
в Україні була значно кращою, ніж у Росії, особливо щодо продоB
вольчого постачання населення. Відповідно, серед української поB
літичної еліти переважали настрої на користь якомога повільнішоB
го реформування. Небезпека такого підходу виявилася не відразу.
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Декларативність деяких законів зумовлювалася незабезпеB
ченістю їх відповідним механізмом впровадження. 

За всі роки державної незалежності у нас відбувалися переB
важно кількісні зміни, створювався лише каркас демократичної
влади. Парадокс у тому, що українська демократична форма наповB
нена невизначеним змістом, який частково складається з пережитB
ків тоталітарноBавторитарного минулого, а частково — з новітніх
явищ. Маємо демократичну (за формальними ознаками) владу,
яка продукує недемократичну політику. Усунення цього протирічB
чя у загальному вимірі є основним завданням модернізації нашої
політичної системи. Головнім суб’єктом модернізаційних змін
виступає, безумовно, політична еліта, яка має стати їх ініціатоB
ром і організатором. Як влучно зазначив Л. Карсавін, «...немає
розвитку без суб’єкта розвитку».

Проблема формування і якісного оновлення політичної еліти
особливо важлива для нашого суспільства. Історично склалося так,
що Україна століттями входила до складу деспотичних держав,
у яких не існувало уявлення про хоч відносну єдність інтересів правB
лячих класів і решти членів суспільства. Модернізаційні перетвоB
рення здійснювалися згори вниз, без зворотних імпульсів. Тому на
нашому ґрунті так погано приживалися правові норми, елементи
самоврядування і громадянського суспільства.

Склався глибокий культурний, майновий і статусний розрив
між вузькою управлінською, культурною елітою і рештою населенB
ня. Глибина цього відчуження зумовлювалася тим, що носіями
національних традицій були переважно представники простого
народу. Що ж до української еліти, то вона часто мала маргінальний
характер, була відірвана від власної культури і водночас не завжди
могла засвоювати цінності та норми домінуючої культури. СучасB
ний розвиток, на жаль, не зняв цього протистояння, а поглибив
його. 

В Україні ще не сформувалася соціальна сила, спроможна очоB
лити процес модернізації. Сучасний підприємницький прошарок
становить в основному «буржуазія в першому поколінні». Вона має
досить низький рівень культури і освіти, не володіє баченням істоB
ричної перспективи, вдається до нецивілізованих методів привласB
нення матеріальних благ. Своєю поведінкою ця соціальна група
дискредитує саму ідею модернізації та непрямо підтримує політичB
ні сили, що виступають з позицій негативного популізму. За тверB
дженням академіка І. Дзюби, «життєздатна еліта формується

267

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України



в процесі тривалого стабільного розвитку суспільства. У нас же відB
бувся раптовий викид у псевдоеліту, в якій змішалися осколки
радянської партійної номенклатури, найметикованіші «ребята»
з пізньокомсомольського табору, політичні кар’єристиBдемагоги,
сумнівного походження скоробагатьки. На «дикому Заході» каB
жуть, що нувориші дають у першому поколінні політиків, а в треB
тьому — вже й інтелектуалів. Наші ж нувориші — універсали,
вони вже в першому поколінні є всім» 1. Домінування такої специB
фічної еліти, на думку професора Ф. Рудича, зумовлює приватиB
зацію влади. Сутність цього феномена полягає у прагненні владних
еліт збільшити владу заради самої влади з тим, щоб використати
її для розподілу державних ресурсів, а не для реалізації програм,
спрямованих на піднесення рівня життя. 

«Сьогодні, коли ми визначаємо загальний напрям змін, які відB
буваються в Україні, ми ще не можемо змінити їх головну харакB
теристику — це трансформаційні зміни напівстихійного харакB
теру. Позитивним для цих змін є те, що вони є напівсвідомими
і напівцілеспрямованими» 2.

Суспільні зміни можна розглядати під різними кутами зору:
трансформації і модернізації, прогресу і регресу, революції й еволюB
ції і т.д. Найчастіше в сучасній Україні використовуються трансB
формаційний, модернізаційний і революційний підходи до розгляду
суспільних змін. Інколи поняття «трансформація», «модернізаB
ція», «революція» використовуються легковажно, без розуміння
того, що за тим або іншим терміном, поняттям, категорією стоїть
не тільки цілий клас явищ, але й методологічний підхід до пракB
тичної політики. Наприклад, у сьогоднішній науковій літературі,
політиці більше говорять про Україну, що трансформується. І яка
ж специфіка цим вирізняється? Чи є країни, які не трансформуютьB
ся? Безумовно, ні. Якщо країна перестає трансформуватися, то вона
застигає в розвитку і гине. Інша річ, в якому напрямі іде трансB
формація — прогресу або регресу. Тому в Україні усе частіше виB
користовується модернізаційний підхід до суспільних змін.

Поняття «модернізація» акцентує увагу на аспекті поліпшення,
удосконалення соціальних інститутів, суспільних відносин. І тим
самим відрізняється від понять «розвиток», «трансформація»,
«зміна», що є більш нейтральними стосовно динаміки суспільноB
го процесу, його прогресивних тенденцій. Трансформація, зміна,
розвиток можуть бути орієнтовані на зміну реалій куди завгодно:
уперед, назад, убік, по колу і т.д. Модернізація ж орієнтує сусB
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пільство і його структури, сфери на вдосконалення, просування впеB
ред, на розробку й реалізацію нових цілей, завдань, пріоритетів,
стратегій. Модернізація — це творчоBперетворююча функція розB
витку. Але специфічна: вона постає як засіб оновлення суспільств.
Модернізація дійсно є незавершеним проектом, що ніколи не заверB
шується у глобальному вимірі. Суспільство, яке завершило модерB
нізаційний проект, може відправлятися на історичний смітник.

Розгляд модернізаційних спроб України не можна відірвати від
ідей трансформації, про які досить часто говорять сьогодні. Тим
більше, що починаються спроби застосувати теорію трансформаB
ції до України на сучасному етапі. «Модернізаційний підхід висуB
вається на перший план у проведенні різного типу реформ»3.

Фактично вже при Л. Кравчукові зароджувалася і поступово
впроваджувалася у політичну практику й суспільну свідомість
ідея Президента, функціонально націленого на «коригування дій
владних структур». Тобто його положення у системі центральB
них органів державної влади мислилося як таке, що дозволяло
Президенту бути «над» іншими владними структурами і «кориB
гувати» їхні дії. Забігаючи наперед, відзначимо, що даний підхід
буде до кінця реалізований під час президенства Л. Кучми. Але
зародився він, безумовно, в часи Л. Кравчука. 

Так, перший Президент України Л. Кравчук переконував, що
в Україні встановилася президентськоBпарламентська форма правB
ління. Дисонансом до цього твердження була думка другого ПреB
зидента — Л. Кучми, що прозвучала згодом: «У нас немає презиB
дентськоBпарламентської республіки з однієї причини — тому що
немає закладених у Конституцію тих важелів і противаг, які б даB
вали можливість існувати дійсно президентськоBпарламентській
республіці»4.

Діяльність урядів В.Фокіна, Л.Кучми, Є.Звягільського варіюваB
лася від пристосування планової економіки до ринкової з повним
державним контролем до політики невтручання у ринковий мехаB
нізм, яка проводилася урядом. І хоча на першому етапі було заклаB
дено законодавчу базу для новостворених інститутів ринкової екоB
номіки, та все ж досягнення в роздержавленні власності, розвитку
малого та середнього бізнесу, реформуванні земельних відносин на
селі, формуванні банківської мережі були незначними і відставали
від показників більшості країн пострадянського простору.

На іншому етапі (1994–2000 рр.) було розроблено концепцію ноB
вого курсу економічного розвитку держави, в результаті реалізації
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якої було завершено проміжний етап проведення земельної реB
форми, що виявилося у зміні форми власності, паюванні землі. 

Зусилля всіх урядів були спрямовані на зупинення економічB
ного спаду й недопущення подальшого зниження рівня життя
населення, хоча певні зрушення у загальноекономічній ситуації
були. В 2000 р. відбувається помітний ріст ВВП та зростають обсяги
промислового виробництва. Деякі позитивні зрушення відбулись
і у соціальній сфері. Було повністю погашено заборгованість з випB
лати пенсій і на 50% зменшилася заборгованість по зарплаті.
Але проблеми соціального захисту населення залишились актуB
альними.

Серед осіб, які протягом 1991–2003 рр. призначалися на найB
більш впливові посади (прем’єр, віцеBпрем’єр, секретар Ради НаціоB
нальної Безпеки і Оборони, керівник Адміністрації президента),
вихідці зі старої номенклатури становили 73%, а серед осіб, які
з 1995 р. займали посади голів обласних державних адміністраB
цій — майже 80%.

Правляча еліта Україні, на думку багатьох дослідників, є доволі
«закритою» групою. Підраховано, що на кінець 1998 року у восьB
ми урядах Україні було 284 посади, які обіймали 156 чоловік.
Інакше кажучи, зміна урядів не заважає обіймати посаду майже два
терміни. При зміні уряду навесні 2001 року дві третини міністрів
зберегли свої крісла. Із восьми новопризначених троє входили
в уряд увосьме5.

Та, мабуть, «закритість» еліти визначається не тільки і навіть
не стільки низькою ротацією її складу. Важливим компонентом
формування більшої відкритості постають моделі поведінки, взаB
ємозв’язку та консолідації представників еліти. Так, В. Бакіров
стверджує, що істотною перешкодою на шляху модернізації поліB
тичної системи України є домінування гегемоністської моделі
консолідації провідних політичних акторів. Вона здійснюється акB
торомBгегемоном, який контролює стратегічні позиції політичного
життя та встановлює власні правила гри6. В основу цієї моделі було
покладено сильну президентську владу, яка мала стабілізувати
суспільство, підготувати економічні реформи, регулювати внутрішB
ньополітичні конфлікти, існувати у новій системі міжнародних
відносин. Попри все це, гегемоністська консолідація призвела до
приватизації держави, злиття відносин влади і власності. ПолітичB
на система України, демократична за формою, ще не набула демокB
ратичного змісту. Навпаки, демократичні механізми використоB
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вувалися для обслуговування корпоративних інтересів, перетвоB
рення політичних ресурсів на економічні. Оскільки еліту контроB
лює особисто Президент, то її оновлення, а також зміна усталених
зразків її поведінки відбуваються зазвичай лише в рік переобранB
ня глави держави.

Така удавана демократія гальмує реальну політичну модернізаB
цію суспільства. Одним із шляхів виходу з цієї ситуації є зміна моB
делі консолідації еліти. Наповнення демократичної форми демокB
ратичним змістом потребує консолідації еліти. Водночас не можна
вимагати примусової консолідації під прапором тоталітарної
єдності, оскільки це шлях до деградації як еліти, так і суспільства.
Стабільний демократичний розвиток можливий лише за умови добB
ровільної консолідації, узгодження позицій і цілей.

В останні роки частка впливових політичних партій і значна
кількість національноBдемократичних субеліт почали переглядати
свою роль у політичному процесі. Стали можливими нові моделі
консолідації владних еліт та їх лідерів на базі контролю або консенB
сусу. Сутність моделі консенсусної консолідації полягає у створенні
обмеженого кола привілейованих осіб, які монополізують політичні
дивіденди на підставі адміністративноBбюрократичних зв’язків та
обмінів ресурсами, але ресурси тут розподіляються відносно спраB
ведливо. Консенсусна консолідація еліт ґрунтується на конкуренції
за узгодженими правилами. М. Михальченко вважає, що консенB
сусна консолідація можлива «заради збереження злагоди в сусB
пільстві, реформ і ненасильницької взаємодії груп, які змагаються
між собою за владу на основі принципів мирного співіснування»7.

Зараз дуже популярною стала ідея створення нового типу конB
солідації політичних еліт у межах парламентськоBпрезидентського
формату. Сенс її — у встановленні ефективного балансу різних інтеB
ресів і закріпленні його в правових нормах. Призначення нової моB
делі консолідації політичних еліт України полягає в недопущенні
монопольного захоплення влади будьBякою політичною силою.
Нині саме набуття президентських повноважень є умовою захопленB
ня всіх стратегічних позицій в суспільстві. Таким чином ситуація,
коли одні сили отримують все, а інші — нічого, стає все більше неB
раціональною і вже не задовольняє як основних політичних гравB
ців, так і представників фінансових кіл, котрі прагнуть рівномірноB
го розподілу політичних ресурсів.

Тут можна погодитися з О. Морозом, який так міркує про умоB
ви створення владної еліти: «Саме система влади формує мотиви,
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якими керуються політики, намагаючись нею оволодіти. Не раз
у своїх виступах з цього приводу я цитував Л. Кравчука: за сформоB
ваної в Україні шляхом надвисокої концентрації повноважень у руB
ках глави держави системи влади, навіть у ангела виростуть роги.
Саме зміна цієї системи є необхідною передумовою становлення деB
мократичної політичної еліти України та загалом поступального
руху українського суспільства»8. Отже, об’єктивною передумовою
формування ефективної політичної еліти є рівномірний, збалансоB
ваний перерозподіл владних повноважень.

Найбільш тривале правління Леоніда Кучми мало своїм наслідB
ком глибоку деформацію суспільноBполітичного й економічного обB
лаштування країни. Демократичні і ринкові перетворення, з якими
пов’язувалися перспективи подальшого державного розвитку, не
дістали необхідного імпульсу з боку влади і, врешті, були згорнуті.
Причому згорнуті саме тому, що становили загрозу для правлячої
верхівки. Власне з ним закономірно пов’язують інші серйозні хвоB
роби держави і суспільства: пригнічення народної підприємливості
й ініціативи, дискредитацію незалежності, марнування безцінного
історичного потенціалу нації. Закономірно, що в суспільстві склалаB
ся ситуація очікування змін і визріла готовність домагатися їх.

Президентські вибори 2004 року привели не просто до зміни влаB
ди. Події, що їх супроводжували, стали чинником переламу у сусB
пільних настроях і формування нової структури політикуму. ФакB
тично вперше виникли реальні умови перетворення демократичних
сил на головну рушійну силу національного розвитку. Прихід до
влади лідера опозиції детермінував реорганізацію влади і серйозні
зміни ролей і перспектив основних політичних гравців.

«Щодо Конституції, то за оцінками зарубіжних і вітчизняних
експертів, наша Констітуція належить до числа найкращих у ЄвроB
пі. Хоча вона й містить деякі недоліки, однак цілком дозволяє моB
дернізувати державу, забезпечити гарантії основних прав і свобод
громадян, а також ефективну діяльність органів влади. Крім того,
не варто забувати, що в країні з нестійкою традицією ставлення до
права усталеність Основного Закону — це надзвичайно важлива
політична й правова цінність. Тому зміни до Констітуції України наB
лежить вносити дуже обережно й виважено»9.

З Конституцією України органічно пов’язуються підготовка
i проведення державноBправової реформи. Йдеться про максимальB
не використання наявного в нiй потенцiалу. Водночас постає питанB
ня, суть якого полягає в необхiдностi вдосконалення конституцiйB

272

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 38



ного фундаменту реформи, що виступає також i як її важлива
складова. У цьому контекстi на переднi рубежi висувається парB
ламентська реформа.

Згiдно з концептуальною iдеєю парламентаризму загальнодерB
жавний представницький орган народу будьBякої країни є парлаB
ментом тiльки за умови, коли вiн конституцiйно i фактично володiє
комплексом необхiдних i важливих прерогатив. До них належать:
прийняття законiв, прийняття бюджету, парламентський контB
роль. У разi вiдсутностi у представницького органу народу названих
прерогатив, вiн не є парламентом, незалежно вiд конституцiйного
найменування, а його роль у державному механiзмi стає фiктивною.

Напрошується висновок, що сучасна політична Україна асоціB
юється в першу чергу зі всевладдям олігархів, які «модернізують»
її під свої «дудки». Значною мірою це уявлення відповідає дійсB
ності. Найбільш відомі донецький, дніпропетровський і київський
клани. Разом з ними на політику України чинять потужний вплив
харківське, запорізьке і ряд інших угруповань. Після парламентсьB
ких виборів — 2002 політична роль олігархів набула формального
втілення. «Донецьк» в особі Віктора Януковича отримав пост
прем’єра, «Дніпропетровськ» (Сергій Тігипко) — керівництво
Центробанком, «Київ» (Віктор Медведчук) очолив президентську
адміністрацію. Кабінет Януковича сформований за квотним принB
ципом, і в ньому, хай і не ідеальним чином, представлена більшість
угруповань. Свою частку олігархічні структури отримують на всіх
поверхах влади — центральному, губернаторському і муніципальB
ному, що підтримує їх зацікавленість у збереженні нинішньої сисB
теми управління.

Час модернізації українського суспільства на демократичних заB
садах потребує висококваліфікованих кадрів державної служби,
політичних лідерів, керівників нового типу у сфері ділового спілкуB
вання, які б відповідали зрослим вимогам і відповідно світовим
стандартам якості як фундаментальної фахової підготовки, так
і високої моральної культури, де б тісно були пов’язані слово —
думка — вчинок.

В українському суспільстві на нинішньому етапі формування
та становлення демократії шар впливових політиків є складним утB
воренням, він позначений впливом специфічних історичних і поліB
тичних обставин України, стану її суспільних відносин. Україна
робить свої кроки до демократії та громадянського суспільства чеB
рез низку реформ.
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Демократизація політичних систем і режимів або, навпаки,
їх еволюція убік авторитаризму чи тоталітаризму зумовлена безB
посередньою діяльністю президентів чи кланів, очолюваних ними.
Іншими словами, процеси змін, які відбувалися і відбуваються
на території України, що сприяють загальній модернізації, були
і є досить персоніфікованим.
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